
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ACTA Nº10 
------Acta da Reunião da Sessão Extraordinária, da Assembleia Municipal de Vagos, realizada no 

dia 12 de Novembro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e dez, pelas dezoito horas, 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 dos Santos Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte Agenda de 

Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A – Período da “Ordem de Trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO UM – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICIPIO DE VAGOS E A DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS--------------------------- 

------PONTO DOIS – TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2011 ---------------------- 

------PONTO TRÊS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTO PARA 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------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 que a presença dos seguintes membros da Assembleia Municipal: ----- 

------Senhor Rogério Simões, Senhor Jorge Luís Nunes Oliveira, Senhora Susana Maria Ferreira 

Gravato, Senhor Carlos Guilherme Freire Pereira e Senhora Catarina da Rocha Nunes de Oliveira, 

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

------Senhor Joaquim António Pires Plácido, Senhor Juan Carlos Ferreira Martins, Senhora Leane Silva 

Leite, Senhor Rui Manuel de Oliveira Neto, Senhor Tony Richard de Oliveira Almeida, Senhora Madalena 

Marques dos Santos Simões Pinho, Senhor Carlos Augusto da Silva Francisco, Senhor Paulo Alexandre 

Pinho dos Santos, Senhora Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço, Senhor André de Jesus Pinho e 

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

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

Senhor César Ferreira Ribeiro, Calvão; Senhor Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; 

Senhora Maria Fernanda de Jesus de Almeida Oliveira, Ouca; Senhor Cláudio André dos Santos Curto, 

Santa Catarina; Senhora Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos; Senhor Fernando 

Julião, Santo António de Vagos; Senhor João Carlos Regalado Loureiro, Soza e Senhor Carlos Alberto 

Soares da Costa Pereira, Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Faltaram à presente Sessão os seguintes membros da Assembleia Municipal: Senhor Paulo Ricardo 

Corticeiro Sousa Moreira e Senhora Dália Maria de Jesus Batista. ---------------------------------------------------- 

------Faltaram à presente Sessão os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Senhor Licínio 

Custódio Ramos, Covão do Lobo; Senhor Silvério de Jesus Rua, Ponte de Vagos e Senhor Manuel José 

Ferreira Bogalho, Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição o Senhor Deputado Manuel José Ferreira Bogalho 

representado pelo Senhor Manuel Oliveira Pimentel Nogueira. -------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

------Da Câmara Municipal estiveram presentes os seguintes membros: a Vice-Presidente da Câmara, 

Senhora Albina Maria de Oliveira Rocha, e os Vereadores Senhor Silvério Rodrigues Regalado, Senhora 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira e Senhor Mário dos Santos Martins Júnior. -------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia, de imediato, deu início ao Período da “Ordem de 

Trabalhos”, submetendo a apreciação o Ponto Um: ---------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICIPIO DE VAGOS E A DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS--------------------------- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra à Senhora Vice-Presidente da Câmara, 

em representação do Senhor Presidente da Câmara---------------------------------------------------------------------- 

------A Senhora Vice-Presidente informa de que a Biblioteca está a aguardar o Financiamento e, neste 

momento, a Câmara Municipal já tem o Contrato Programa para ratificar. Esclarece, também, que depois 

da Reunião de Câmara, em que foi Aprovada esta Minuta, do Ministério da Cultura a Câmara foi 

informada de que este Organismo possivelmente poderá ser extinto e, assim sendo, na redacção da 

minuta terá de constar DGLB ou qualquer outro Organismo que a venha a substituir. --------------------------- 

------O Senhor Deputado Joaquim Pires Plácido usou da palavra para referir que após vários anos a ouvir 

falar da construção da Biblioteca Municipal espera agora que esta informação, dada pela Vice-

Presidente, não seja objecto de mais nenhum atraso e que desta vez a realidade da Biblioteca se 

concretize e que possamos ter, finalmente, no nosso Concelho, uma instituição com essa 

representatividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia submeteu o presente ponto a votação, reforçando a informação 

prestada pela Senhora Vice-Presidente Albina Rocha de que a redacção irá ser alterada, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------De imediato, não havendo mais intervenções o Senhor Presidente da Assembleia submeteu o Ponto 

Dois da Ordem de Trabalhos à discussão da Assembleia: --------------------------------------------------------------- 

------PONTO DOIS – TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2011 ---------------------- 

------A Senhora Vice-Presidente dá a palavra ao Senhor Vereador do Pelouro, Silvério Rodrigues 

Regalado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Esclarece o Senhor Vereador que foi decisão do Executivo, não por unanimidade, manter as taxas 

exactamente iguais às do ano 2010. Existe aqui um factor importante de diminuição de receita para o 

ano 2011 fruto da proposta de orçamento já apresentada e em discussão, neste momento, na 

Assembleia da República. Comparando o orçamento para 2011 e o orçamento inicial para 2010 verifica-

se uma redução das receitas, para o Município de Vagos, no valor de 554.050,00€ (quinhentos e 

cinquenta e quatro mil e cinquenta euros) o que faz com que não haja qualquer margem para diminuir os 

impostos em Vagos. Ainda assim, e comparando com alguns Municípios vizinhos, existem alguns que 

têm taxas mais elevadas outras mais reduzidas. Há, por exemplo, um imposto que, no Distrito de Aveiro, 

só Vagos e Murtosa não cobram que é a Derrama e que no fundo também é uma contribuição para a 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

instalação de novas empresas. O Senhor Vereador termina, referindo que, neste momento, não é de 

todo possível a redução das taxas no Município de Vagos. ------------------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Deputado Rogério Simões para manifestar o seu desagrado por, mais uma vez, 

não haver redução do valor do coeficiente a aplicar ao valor de patrimonial tributável, quando o próprio 

Estado fez um esforço e desceu o preço por metro quadrado, fez alguns ajustamentos a alguns dos 

coeficientes de localização no Concelho, especialmente na habitação, e limitou, também, o intervalo de 

variância que as Câmaras Municipais podiam aplicar ao valor patrimonial tributável. Quando a 

Administração Central faz tudo isto, num período que é de recessão profunda para as famílias e para a 

população em geral, a Câmara, naturalmente com toda a legitimidade que lhe é conferida, mantêm o 

índice que é aplicado ao valor patrimonial tributável. O Senhor Deputado salienta, ainda, que já no ano 

passado aqui disseram que nem que fosse uma descida simbólica, de três ou quatro décimas, poderia 

ter algum impacto e era importante para as famílias porque ajudaria, de alguma forma, a superar este 

período de recessão. Isso não tem sido feito e o Grupo Parlamentar do Movimento Vagos Primeiro 

continua a ter a mesma posição, tanto mais que a Câmara Municipal, numa Assembleia Municipal 

anterior, disse que esse valor não era muito significativo. Assim sendo, não se percebe, agora, como é 

que isso é determinante para o orçamento da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Deputado Joaquim Pires Plácido referindo que, apesar de não ser especialista 

em valores patrimoniais, como o Deputado Rogério Simões, entende que tem uma sensibilidade 

diferente nesta matéria, que tem a ver com o apoio às famílias. Tal como se sabe, o ano 2011 vai ser um 

ano difícil, nomeadamente no apoio às famílias e é importante nesta altura que as Autarquias dêem, 

como sempre deram, em especial aqui no Concelho de Vagos, o apoio social de proximidade prestada 

aos munícipes. O corte previsto no orçamento camarário pode pôr em causa, sobretudo, o apoio social 

de proximidade e isto significa que aquilo que vamos buscar numa dedução de três décimas seria 

insignificante para as famílias e em todo o caso para a receita da Câmara. Em seu entender, era muito 

importante para os apoios que se vão prestar, a partir de agora, nomeadamente às IPSS’s, aos 

Vicentinos e às famílias que vão necessitar de pagar algumas coisas que não têm. Refere, ainda, que as 

diferenças analisadas, do ponto de vista do Deputado Rogério Simões, podem fazer sentido pelo 

benefício e no seu ponto de vista fazem sentido pelo apoio que pode ser dado às famílias se essa receita 

entrar na Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Deputado Jorge Luís Nunes de Oliveira para informar de que limitar-se-ia a 

subscrever a intervenção do colega de bancada Rogério Simões mas depois de verificar a tendência que 

há, sempre que se fala em reduzir receita da Câmara, para falar que o corte da despesa tem que ser na 

área do social, das famílias, das IPSS’s, fazendo parecer que só aí se pode cortar, gostaria de chamar à 

atenção de que é possível diminuir, nem que fosse de uma forma verdadeiramente simbólica na receita 

do IMI como já foi referido, mas também noutras áreas, nomeadamente na realização de festas e outras 

despesas supérfluas ou em contratações menos bem organizadas. No seu entender a Câmara tem mais 

onde reduzir despesa para que não se tenha de cortar sistematicamente sobre as famílias e as 

instituições, fazendo parecer que é o social todo que está em causa. Não é nem tem de ser todo o social 

em causa. No seu ponto de vista teria sido mais correcto que se tivesse, por exemplo, acautelado no seu 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

devido tempo o aumento do custo da água da forma que aconteceu, nomeadamente para as IPSS’s. 

Não tem de ser a Acção Social do Município a pagar uma eventual diminuição de receita. O Senhor 

Deputado informa, ainda, que sabe que somos o único Concelho que não cobra Derrama e isso foi uma 

decisão nossa para incentivar o investimento ao nível da indústria e nisso estamos todos de acordo e 

que possam haver mais isenções, nomeadamente no IMI para as empresas. ------------------------------------- 

------O Senhor Vereador Silvério Regalado usou da palavra para esclarecer que, no seu entender, a 

intervenção do Deputado Pires Plácido não se referia a cortar no apoio às IPSS’s ou às famílias. Informa, 

também, que a Câmara tem feito um trabalho de apoio às IPSS’s e ao sector da Educação de uma forma 

extraordinária e é um mérito que é reconhecido. Mesmo assim, e numa altura em que a Autarquia sofreu 

um corte significativo nas suas receitas, irá continuar a fazer um esforço de redução da despesa. Mas 

este será um assunto a discutir mais à frente, aquando da apresentação do Relatório, embora se 

continue a ter em atenção o corte da despesa corrente primária. Refere, ainda, que não se pode cortar 

em todas as áreas e há situações que surgem, tais como a necessidade de contratação de trabalho 

temporário para alguns estabelecimentos de ensino. Aqui, não teve a Câmara Municipal outra 

alternativa, uma vez que estava à porta o arranque do ano lectivo e algumas escolas não tinham pessoal 

auxiliar. Obviamente teve de ser feito um esforço financeiro acrescido, apesar do valor à partida parecer 

ser mais elevado do que realmente é. Ainda assim, fica o compromisso da Câmara Municipal de, em 

breve termos, nesta Assembleia, a discussão do Orçamento para 2011, que irá ser o reflexo disso 

mesmo, de um esforço de contenção na despesa, de tomar algumas medidas no sentido de reduzir 

despesas que não sejam fundamentais. Esclarece, ainda, que cortar na Educação e nos Apoios Sociais 

está fora de questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Deputado Jorge Luís Oliveira interveio, novamente, para informar de que registou com 

agrado a correcção feita pelo Senhor Vereador Silvério à intervenção do Senhor Deputado Pires Plácido, 

onde este esclarece que não estão em causa os apoios sociais quer às famílias quer às IPSS’s. Afirma, 

também, que até compreende a posição da Câmara em querer manter as taxas e também já foi 

explicado porque é que entendemos que devia haver uma pequena redução das mesmas, ainda que 

simbólica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O Deputado Pires Plácido interveio para esclarecer que só pode ter sido uma questão de 

interpretação, uma vez que as palavras proferidas pelo Senhor Vereador Silvério Regalado vão de 

encontro à opinião dos restantes elementos da bancada do PSD. ---------------------------------------------------- 

------Feitos os devidos esclarecimentos, e não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da 

Assembleia submeteu o presente ponto a votação tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 23 

(vinte e três) votos a favor, 5 (cinco) votos contra e 0 (zero) abstenções. ------------------------------------------- 

------ Continuando, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão o Ponto três da Ordem de 

Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO TRÊS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTO PARA 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Vereador Silvério esclarece que esta revisão tem a ver com duas questões: a primeira 

prende-se com a necessidade de incluir uma rubrica de indemnizações a pagar ao pessoal cujos 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

contratos de trabalho a termo certo terminavam este ano, e que por lapso não tinha sido criada no 

orçamento. A segunda refere-se ao plano plurianual de investimento e tem a ver com a nova 

reestruturação financeira das candidaturas, quer da Biblioteca quer com a abertura da estrada entre o 

Fontão e a Carregosa, bem como a reprogramação financeira que tem de ser enviada, tendo já seguido, 

para o Tribunal de Contas a fim de ser aprovada. Esta alteração ao plano, obviamente, terá uma 

consequência no orçamento na redução da receita, também para este ano, tendo sido retirados aos 

apoios comunitários para estas obras e para outras. ---------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Deputado Jorge Luís Oliveira pede alguns esclarecimentos às alterações feitas ao plano 

plurianual de investimentos, tendo uma delas a ver com as transferências de parte da verba que estava 

prevista para 2011 e que passa para 2012 e outra tem a ver com 50.000,00€ (cinquenta mil euros) que 

eram do orçamento de 2010, que passam para 2011, sendo certo que aquela onde só se mexe em 2011 

e em 2012 por arrasto, é a verba exactamente relacionada com a Biblioteca, ou seja, do que está 

previsto para 2010 mantêm-se 350.000,00€ (trezentos e cinquenta mil euros). A questão que coloca o 

Senhor Deputado é se ainda vai haver execução deste valor ou se tem só a ver com estudos e projectos 

ou se a obra vai iniciar já e, assim sendo, se não deveria ser referida esta importância para anos 

seguintes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Vereador Silvério informa que esta rubrica vai ser modificada no orçamento de 2011, uma 

vez que o valor aqui apresentado para a biblioteca já não é este, ou seja, o valor da adjudicação é 

bastante mais reduzido e portanto esta verba vai ser rectificada. Tal como já foi referido havia 

necessidade de enviar a programação financeira para o Tribunal de Contas aprovar, e uma vez que a 

minuta do contrato se encontra pronta para assinar com o empreiteiro, e que irá em breve ser aprovada 

em Reunião de Câmara, foi opção da Câmara proceder deste modo. Portanto, a fórmula correcta virá no 

orçamento para 2011 já com o valor devidamente rectificado, em termos reais, aproximado ao valor da 

adjudicação. Assim sendo, o valor referido pelo Senhor Deputado Jorge Luís não será executado no 

presente ano e será transferido para o orçamento de 2011. ------------------------------------------------------------- 

------Não havendo mais intervenções o presente ponto foi submetido a votação tendo sido aprovado por 

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

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao segundo secretário para a 

leitura da minuta da acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------De imediato o segundo secretário, Senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da acta da presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a minuta da acta a votação tendo sido 

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

------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a presente 

reunião e dela se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada 

pelos Membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Presidente, ____________________________________________________________________ 

------O Primeiro Secretário, _____________________________________________________________ 

------O Segundo Secretário, ____________________________________________________________ 


