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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 09/2017, de 13 de abril 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia treze de abril de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e um minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob 

a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 ------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Documento de Prestação de Contas de 2016, que aqui se dá como inteiramente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de 

novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, fica a fazer parte 

integrante da presente ata; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, PKF & Associados, SROC, Ldª; ---------- 

 Resolução n.º 3/2016-2.ª S, de 13 de dezembro, do Tribunal de Contas; ----------------------------- 
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 Declaração de Responsabilidade, nos termos da Resolução supra, colocada à disposição dos 

senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Para prestar os esclarecimentos necessários, participou na reunião o CDF. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e dr.ª Ana Maria da Silva 

Vasconcelos e Cruz, aprovar os documentos de Prestação de Contas e submetê-los à apreciação e votação 

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

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

1 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 1.500.000,00 € – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS ------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDF, de 10 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Na sequência da tramitação do processo de contração do empréstimo supramencionado anexa-

se a minuta do contrato para aprovação, que contempla as condições exigidas e aprovados na 

reunião de 21.07.2016. 

Uma vez encerrado o ano de 2016 é calculado um novo limite para a dívida no ano 2017 pelo que 

importa aferir a capacidade de contratação do empréstimo ao abrigo da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro. 

A dívida total do município (incluindo a das entidades participadas previstas no artigo 54º a 

mesma lei) não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita 

corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (artigo 52º, nº 1). No entanto, sempre que 

o município cumpra aquele limite só pode aumentar no exercício seguinte o valor correspondente 

a 20 % da margem disponível no início do exercício.    

O limite da dívida total no final do ano 2017 é fixado de acordo com os seguintes valores: 
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (€) 

2014 2015 2016 

Média  

2014 a 2016 

10 867 972 11 993 869 11 734 412 11 532 084 

        

1,5 x média 2014 a 2016 17 298 126 

Dívida total em 1.1.2017 12 925 027 

Margem disponível no início do ano  4 373 099 

20% margem disponível no início do ano 874 620 

LIMITE DÍVIDA TOTAL EM 31.12.2017 13 799 647 

  

No final do 1º trimestre do ano o município apresentava uma dívida relevante para efeito do 

cumprimento com o limite legal de 12.061.297 €, à qual se deve acrescentar o contributo das 

entidades participadas. Se for estimado um valor das entidades participadas semelhante à quele 

que se verificada em 31.12.2016 a dívida total no final do 1º trimestre é de 12.596.683 €. 

Atentos os factos descritos e considerando: 

1. Que no final do 1º trimestre o município tem uma margem de endividamento estimada de 

1.202.964 €; 

2. Que até final do ano em curso o município irá amortizar cerca de 1.224.000 € em 

passivos financeiros; 

3. Que o empréstimo prevê uma utilização plurianual das verbas até um prazo máximo de 

18 meses, de acordo com a execução física da obra; 

4. Que, no atual quadro legal, o limite e a margem de endividamento são forçosamente 

apurados no início de um novo exercício económico, com tendência a que venham a 

aumentar, não só por via da redução global da dívida mas também pelo crescimento que 

se tem verificado nas receitas correste líquidas. 
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Conclui-se que o Município detém capacidade de endividamento para contratar o empréstimo em 

análise nas condições previstas. Em caso de aprovação deve a Câmara Municipal remeter o 

assunto à Assembleia Municipal para autorização.”; ---------------------------------------------------- 

 Minuta de Contrato de Empréstimo a outorgar entre o Município de Vagos e a Caixa Geral de 

Depósitos, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 10 de abril de 2017: “À Reunião de C.M.”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de empréstimo e remetê-la 

à Assembleia Municipal para a devida autorização. -------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o contrato. -------------------------------- 

Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e dez e 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 


