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ATA Nº1 
------ Ata da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 26 de 

novembro de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e vinte e cinco 

minutos, no salão nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão 

extraordinária, sob a presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pelas senhoras 

Maria Helena Marques dos Santos e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte ordem de 
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM: ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VAGOS PARA A 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO; ---

- 

------ PONTO DOIS: IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS PARA 2014; ----------------

- 

------ PONTO TRÊS: DERRAMA – TAXAS PARA 2014; ---------------------------------------------------------------- 
------ PONTO QUATRO: 1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 Santos Manangão; Maria da Graça Matias 

Gadelho, José Augusto Ferreira Martins, Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques 

Santos Simões Pinto, Marco Aurélio Lourenço Martins, e Liliana dos Santos Barreira, eleitos na lista do 

PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mário Castelhano, Manuel José Ferreira Bogalho, Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade 

Ramos, Diana Marques Santos e Óscar Ferreira Pascoal, eleitos na lista do CDS-PP. ------------------------- 

------ Mário Batista Tarenta e Carla Filipa Ferreira Gouveia, eleitos na lista do PS. ------------------------------- 

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

Albano Jesus Gonçalves, presidente da junta de freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo 

Neves, presidente da junta de freguesia de Gafanha da Boa Hora; 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou pedido de substituição o senhor deputado Victor Fernando dos Santos Neto 

representado pelo senhor André de Jesus Pinho; a senhora deputada Ana Paula Mourão Branco 

representada pelo senhor António Manuel Ribeiro Bastião; o senhor deputado César Manuel da Silva 

Grave representado pelo senhor Jorge Henrique da Graça Pereira; o senhor Silvério Rua, presidente da 

junta de freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina representado pelo senhor Cláudio Curto. ---------- 

------ Faltaram à presente sessão o senhor Luís Fernando Dias Oliveira, presidente da junta de freguesia 

de Calvão e o senhor António Carlos Maia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: o presidente da câmara 

municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os vereadores senhor João Paulo Sousa Gonçalves, 

senhora Sara Raquel Rodrigues Caladé, senhora Maria Dulcínia Martins Sereno, senhora Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques, senhor João Manuel da Cruz Domingues e senhor Mário Martins-------------- 

------ Entretanto, tomaram posse como deputados os senhores André de Jesus Pinho, António Manuel 

Ribeiro Bastião e Jorge Henrique da graça Pereira. ----------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora presidente da concelhia do CDS-PP, Maria do Céu Marques, entregou à mesa um 

requerimento cujo conteúdo irá ser transcrito na íntegra: “Exmo. senhor presidente da assembleia 

municipal de Vagos, Vagos 26/11/2013, venho por este meio informar que foi retirada a confiança política 

ao elemento eleito nas listas, Filipe Mendonça Ramos. Nestes termos, deverá V. Exª proceder em 

conformidade, criando condições para que o mesmo possa exercer a função de uma forma isolada do 

grupo parlamentar, conforme o próprio o requereu a V. Exª. Sem mais, sou atenciosamente.” O original 

do documento é anexado à presente ata ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ PONTO UM: ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VAGOS PARA A 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO; ---

- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que foi solicitado pela 

comunidade intermunicipal da região de Aveiro – CIRA – que fossem escolhidos para a assembleia 

intermunicipal os representantes da assembleia municipal de Vagos naquele órgão. Assim sendo, diz a 

lei que a eleição é feita por meio de lista e que se atribui de acordo com o método de Hondt, após a 

respetiva votação. Como se trata da eleição de elementos é feita por voto secreto e foram distribuídos 

vinte boletins de voto. Neste preciso momento deu entrada uma lista, subscrita pelo senhor presidente 

da assembleia municipal, com os seguintes elementos efetivos: o senhor Rui Miguel Rocha da Cruz; o 

senhor Juan Carlos Ferreira Martins; o senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e o senhor José 

Augusto Ferreira Martins. Os elementos suplentes propostos são: o senhor Marco Aurélio Lourenço 

Martins; o senhor Hermes Jorge Rodrigues Fernandes e a senhora Madalena Marques Santos Simões 

Pinto. Entretanto, o senhor presidente da assembleia municipal perguntou se havia mais alguma lista 

para submeter a votação. Como ninguém apresentou mais nenhuma lista foi submetida a votação, 

apenas, uma designada como lista A. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Mário Batista Tarenta e referiu que com a 

informação prestada não estão reunidas condições para apresentar uma lista e veio na expetativa de 

uma outra solução e de outra composição. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa pediu ao senhor deputado Mário Batista Tarenta que fosse mais 

explicito porque não conseguiu chegar ao alcance das suas palavras. ---------------------------------------------- 

------ O senhor deputado respondeu que quanto á primeira questão se não percebeu lamenta porque da 

forma como a lista foi feita, e de acordo com os elementos fornecidos, trata-se apenas da eleição e não 

dizia em que termos é que a eleição se processava, se era uninominal ou se era por lista. Quanto à 
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segunda tem razão, ou seja, não percebeu e isso compreende-se, porque o senhor deputado vinha na 

expetativa de que a lista fosse composta de outra forma e que fosse uma lista consensual, em função da 

representatividade, apresentada pela assembleia municipal respeitando o método de Hondt, com 

elementos das várias sensibilidades políticas e com elementos eleitos dos diferentes grupos municipais. 

Esta é uma lista apenas composta por elementos do PSD. ------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia respondeu que é um facto, ou seja, a lista é composta só por 

elementos do PSD. Em relação à primeira questão colocada pelo senhor deputado Mário Tarenta o 

senhor presidente respondeu que a lei é pública, é uma questão de ter tempo para a ler. Quanto á 

segunda questão é oportuna mas isso não depende do promotor da presente lista e depende dos três 

partidos, neste caso, as quatro sensibilidades presentes na assembleia municipal, o senhor Filipe Jorge 

de Mendonça Santos de Andrade Ramos, o líder do CDS e o líder do PS juntamente com o líder do 

PSD, se entendessem no sentido de apresentar uma lista conjunta. Como tal não aconteceu resta ao 

presidente da assembleia municipal apresentar a lista que deu entrada nesta mesa. ---------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade Ramos perguntou ao 

senhor presidente da assembleia se haveria alguma possibilidade de lhe serem cedidos alguns minutos 

para que possa falar com o líder do grupo municipal do PS. ------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da assembleia não viu nenhum inconveniente no pedido e concedeu alguns 

minutos para que pudessem conversar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não tendo sido apresentada mais nenhuma lista o senhor presidente da assembleia submeteu a 

votação a lista A, sendo que o sentido do voto dever ser A ou nada. ------------------------------------------------- 

 ------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo sido apurado o seguinte resultado: 11 (onze) votos 

na lista A e 9 (nove) votos em branco. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Concluída a votação, foram eleitos como representantes, para a assembleia intermunicipal da 

comunidade intermunicipal da região de Aveiro, os seguintes membros da assembleia municipal: o 

senhor Rui Miguel Rocha da Cruz: senhor Juan Carlos Martins; o senhor Manuel Marcelino Manangão e 

o senhor José Augusto Martins. Foram, também, eleitos como suplentes, e que faziam também parte da 

lista A, o senhor Marco Aurélio Lourenço Martins, o senhor Hermes Jorge Rodrigues Fernandes e a 

senhora Madalena Marques Santos Simões Pinto. O senhor presidente da assembleia solicitou que 

fossem enviados, o mais breve possível, os dados pessoais dos eleitos para a CIRA: nome completo, 

morada, contacto de telemóvel e endereço eletrónico. -------------------------------------------------------------------- 

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

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal, realizada no dia 24 de outubro de 2013, à 

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

------ PONTO DOIS: IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS PARA 2014; ----------------

- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que a presente proposta foi 

aprovada por unanimidade na câmara municipal e pretende manter os valores para os prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI e 0,3%, de acordo com o que vinha sendo nos últimos anos, e para os 

prédios urbanos 0,5%, sendo certo que os prédios urbanos não avaliados nos termos do CIMI já serão 
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muito poucos e, portanto, isto será incipiente quase. Assim sendo, é esta a proposta que a câmara 

municipal apresenta à assembleia municipal para ser aprovada. Este é o valor que está previsto no plano 

de ajustamento financeiro que foi elaborado a quando do PAEL e, portanto, não há aqui nenhuma 

alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Não havendo intervenções o senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------O senhor presidente da assembleia, de imediato, submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal, realizada no dia 20 de novembro de 2013, à 

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

------ PONTO TRÊS: DERRAMA – TAXAS PARA 2014; ---------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e referiu que neste caso é manter as taxas 

cobradas no ano de 2013: 1,25% para a taxa normal e 0,25% para a taxa reduzida. O senhor presidente 

relembrou que a taxa reduzida é para empresas que tenham um volume de negócios com menos de 

cento e cinquenta mil euros. A taxa normal é para empresas que tenham um volume de negócios 

superior a cento e cinquenta mil euros. A DERRAMA só é taxada sobre os lucros tributáveis, portanto, 

empresas que estejam em dificuldades não pagam este imposto e as empresas que têm lucro são 

aquelas que pagam. Esta foi a proposta apresentada na câmara municipal, aprovada por unanimidade, e 

agora vem aqui à assembleia municipal, também, para ser aprovada. ----------------------------------------------- 

------ Não havendo intervenções o senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, submeteu o ponto quatro da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal, realizada no dia 20 de novembro de 2013, à 

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

------PONTO QUATRO: 1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O ponto foi apresentado pelo senhor presidente da câmara. Esta primeira revisão ao orçamento 

teve de ser feita porque quando se elaborou o documento para 2013 não estavam previstos os 

quatrocentos mil euros de empréstimo de curto prazo que foram mais tarde contraídos. Assim sendo, ter-

se-ia de fazer esta revisão e aproveitando o facto de se ter de fazer incluíram-se outras alterações para 

as quais havia necessidade de trazer aqui este documento. Existiram algumas nuances ao longo de 

2013 que obrigaram a fazer esta alteração, nomeadamente o acordo feito com a caixa geral de depósitos 

por força de retomar o pagamento do processo Ria Vagos. A autarquia tem neste momento em fase final 

de resolução um processo com a SIMRIA, um processo antigo, de pagamento de dívidas que não tinham 

ainda sido acertadas. Entretanto, houve um acordo de transferência das ETAR’s que foram construídas, 

Ouca, Santa Catarina e Salgueiro, e que a SIMRIA pagou e, portanto, foi feito o acerto de contas e daí a 

rubrica “limpeza e higiene”, tenha sofrido um incremento de duzentos e cinquenta mil euros, para 

cabimentar. Mas não é só esta situação porque existe também um aumento da fatura da ERSUC, por 

força do aumento tarifário que o município tem vindo a ser vítima nos últimos anos. Esta alteração não 

tem nenhuma implicação no valor global no orçamento mantendo-se exatamente igual ao valor previsto 
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inicialmente. Este orçamento, neste momento, tem uma taxa de execução, ao dia de hoje, de 73%, 

portanto atingir-se-á no decorrer do ano de 2013 um valor record de execução e um valor record também 

em termos de absolutos, porque está-se acima dos dezassete milhões de euros de execução do 

orçamento o que é claramente um record em execução no município de Vagos. --------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para solicitar um pequeno 

esclarecimento quanto às rubricas. O senhor deputado sabe que aproveitando a cabimentação de 

quatrocentos mil euros, e nesta altura do ano é fácil retificar mais algumas contas porque se sabe o que 

se vai ter atá ao final do ano, e apesar de saber do que é que são estas correções, e o porquê das 

cabimentações nos reforços, gostaria de ouvir da parte do senhor presidente da câmara algumas 

explicações nestes valores. Entretanto, reforçou um pedido que vem fazendo há bastante tempo, e sabe 

que está a ser feito esse esforço na câmara municipal, que é distinguir o que é despesa e o que é 

investimento. Esse esforço é feito já há alguns anos mas continua-se a ter alguns valores em outros 

serviços e despesas correntes que são investimentos. No entender do senhor deputado essa distinção 

deveria ser feita, embora saiba que tem vindo a ser feito um esforço grande nessa área. ---------------------- 

------ O senhor presidente da câmara usou da palavra para fazer os esclarecimentos solicitados. Na 

aquisição de serviços, por exemplo, nos encargos de instalações fazia-se conta de reduzir a fatura da 

EDP com a iluminação pública durante o ano de 2013, por força do plano de redução que foi aprovado 

em câmara municipal por todos os presidentes de junta de freguesia. Entretanto, em janeiro deu-se o 

temporal enorme, do qual o município foi vítima, e essas reparações têm vindo a ser feitas pela EDP, 

não havendo tempo para fazer aquele plano de redução onde se tinha feito e aprovado um estudo 

prévio. Assim sendo, não foi possível fazer a redução nos encargos de instalações como previsto e daí 

este reforço de cinquenta mil euros. No caso da limpeza e higiene por um lado teve a houve a questão 

dos encargos com a ERSUC e por outro lado há questão da cabimentação de um valor que vai ter de ser 

pago até ao final do ano relativo à troca de cheques entre a SIMRIA e o município. A SIMRIA é devedora 

do município, do pagamento das instalações já referidas anteriormente, e o município deve à SIMRIA na 

casa dos cento e cinquenta mil euros relativo a um processo antigo já aqui falado algumas vezes. No 

caso dos transportes houve um pequeno acerto no que respeita aos transportes escolares não se 

conseguindo fazer a diminuição dos encargos. Estas rubricas iniciais de 2013 eram em alguns itens 

audazes e por isso não se conseguiu cumprir com esses objetivos embora se tenha vindo nos últimos 

anos a reduzir muito a despesa corrente. Quanto àquelas rubricas, outros trabalhos especializados e 

outros serviços, essa explicação já foi feita aqui por algumas vezes. O POCAL não é claro 

nomeadamente quando remete para a rúbrica outros serviços é tudo o resto e, portanto, entram nela, por 

exemplo, coisas tão variadas como o protocolo que a câmara tem com o NEVA para a prestação de 

alguns serviços, os pagamentos efetuados à Vortal e à Datajuris. Enfim, há aqui uma série de valores 

que entram nesta rúbrica e que acabam por a fazer aumentar, embora tenha diminuído muito nos últimos 

anos porque já chegou a ter um valor de cerca de um milhão de euros e agora, com esta revisão, fica em 

quinhentos e trinta e sete mil euros. Por outro lado, aquilo que é a distinção entre a despesa corrente e a 

despesa de investimento tem-se vindo a fazer esse esforço embora se tenha a consciência que ele ainda 

não aparece todo refletido nos orçamentos e nas prestações de contas, e isto porque é diferente 
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substituir uma lâmpada, que é uma despesa corrente, e colocar um conjunto de luminárias novas numa 

escola, que já pode ser considerada uma despesa de investimento. Infelizmente, ainda não se pode, 

apesar de já se ter conseguido implementar a contabilidade de custos, ir a esse rigor que se espera 

atingir no decorrer do ano de 2014 até por força da entrada em vigor da nova lei das finanças locais o 

município é obrigado a contratar um revisor oficial de contas que pode vir a ser um auxílio muito grande 

nesta e noutras matérias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade 

Ramos e perguntou em que consiste o valor de imposto de oitenta mil euros que aparece ali e quais as 

obras que eram para ser feitas que não foram, porque parece haver uma retirada de quase um milhão 

em obras de bem-estar para a população. Apesar de verificar que há uma diminuição das despesas de 

capital, como vem referido, há um aumento das despesas correntes e o senhor deputado gostaria de 

saber se fica, de alguma forma, salvaguardada a regra do equilíbrio corrente. Referiu, ainda, que as 

transferências para as freguesias são reduzidas e queria saber se isto vai ser compensado de alguma 

forma, porque as freguesias cada vez mais dependem destas verbas. ---------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara respondeu às questões colocadas e referiu que relativamente à 

primeira pergunta, relativa aos impostos, e esclareceu que os oitenta mil euros de reforço tem a ver com 

restituições de DERRAMA e de IMI que foram cobradas. No caso da DERRAMA, em particular, nunca se 

tinha feito o procedimento, foi no ano passado a primeira vez, e não se comunicou às finanças que havia 

algumas empresas que a assembleia municipal aprovou o interesse público e municipal e, portanto, não 

estariam sujeitas à cobrança deste imposto. Assim sendo, foram feitas algumas cobranças, naquelas 

empresas que pagariam mais DERRAMA, e por força disso a câmara teve de devolver e daí ter de haver 

um reforço nesta rubrica. Na rubrica outros juros cento e oitenta mil euros deve-se ao retomar do 

processo Ria Vagos e os quatrocentos mil euros tem a ver com o empréstimo de curto prazo. A questão 

do equilíbrio orçamental, no caso da despesa e da receita corrente, está salvaguardado. Aliás, uma das 

matérias abordadas aquando da apresentação do orçamento foi a de que havia uma discrepância muito 

grande entre aquilo que eram as receitas correntes e as despesas correntes e aproveitou-se para 

canalizar essas diferenças para as despesas de capital podendo fazer essa reversão, diga-se assim, e 

mesmo assim ainda existe alguma margem. Relativamente às obras que saem não quer dizer que não 

se realizem ou não se comecem a realizar ainda este ano. Neste momento, desde que haja capitais 

disponíveis, tem-se tudo preparado para avançar com uma das obras quer é a dos acesos ao estádio 

municipal. O procedimento está feito e, por isso, logo que haja fundo disponíveis dar-se-á início às obras. 

Relativamente às transferências correntes, a redução de 50% nas freguesias, foram pagos uma parte 

dos subsídios que estavam em atraso às juntas de freguesia, verificou-se que não havendo novas 

atribuições há possibilidade de refazer esta redução e, portanto, aproveitou-se para retirar aí e colocar 

noutro local. No caso concreto se não tivesse esta necessidade de passar de despesas de capital para 

despesas correntes nem seria uma revisão e sim uma alteração feita em sede de câmara municipal, sem 

necessidade de vir à assembleia municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e referiu que em parte já se 

considera esclarecido de algumas dúvidas que tinha que já foram colocadas aqui, quer pelo deputado 
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Juan Martins quer pelo deputado Filipe Ramos, contudo, não quis deixar de tecer um comentário ao 

documento apresentado. O senhor deputado gostaria de ter visto isto ao contrário, ou seja, estes 

reforços acontecerem em virtude do aumento da receita não prevista e não como está feita à custa de 

diminuições ou anulações mais precisamente de obra. De qualquer das formas considera que, e 

atendendo às palavras do senhor presidente que quer um mandato com rigor, transparência e de 

verdade, esta também seja a melhor forma de o fazer e começar a fazê-lo atempadamente. E porquê? 

Porque quando se sustenta sugestões com plano plurianuais em que há previsão de obra que depois 

não é executada, e depois lhe é retirado quase 12%, é evidente que vai aumentar a taxa de execução. 

Esta não é com certeza a motivação que levou a fazer esta revisão, porque mau seria, e acredita que 

tenha sido o espirito de rigor, transparência e de verdade. É de lamentar que esta revisão tenha sido às 

custas da obras e das transferências às juntas de freguesia e o senhor deputado espera que o próximo 

plano e orçamento para 2014 apontem para algumas obras muito necessárias a nível das freguesias e 

que não se tenham de parar ou adiar por falta de financiamento. O senhor deputado leu com agrado uma 

notícia num jornal diário em que o senhor presidente da câmara falava na ampliação do posto médico da 

Ponto de Vagos e era muito bom que isso viesse realmente a acontecer e não fosse só mais um projeto 

que não se venha a concretizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor presidente da câmara usou da palavra para prestar alguns esclarecimentos. 

Relativamente à ampliação do posto médico da Ponte de Vagos, e em nome da política de 

transparência, de rigor e de verdade, ela não será executada pela câmara municipal. Houve, 

obviamente, uma intervenção da câmara municipal ainda recentemente, porque a obra tem 

financiamento garantido na Mais Centro, mas será uma obra da responsabilidade da administração 

regional de saúde e por isso não entrará no plano plurianual de investimentos da câmara municipal. 

Quanto á execução o senhor presidente não se referiu à execução do plano e sim do orçamento, do 

valor global do orçamento, 73%. Como este orçamento não sofreu uma redução não é nenhum artifício 

para aumentar a taxa de execução. Se tivesse havido uma diminuição do valor global do orçamento 

poderia ser um artifício para aumentar a taxa de execução, mas não foi o que aconteceu, porque o 

senhor presidente referiu-se ao orçamento e não ao plano. Tal como referiu o senhor deputado Mário 

Castelhano ao retirar-se despesa de capital aumenta-se a taxa de execução do plano mas, 

independentemente disso, esta já teria valores, também eles, recordes no município de Vagos. Houve 

um empenhamento por parte da câmara municipal em executar ao máximo o orçamento embora, ainda 

assim, se deixe no fim deste ano 20% da despesa por executar, ou muito provavelmente até não, a 

despesa transita para o ano que vem que é o que muitas vezes acontece. ----------------------------------------- 

------ Não mais havendo intervenções o senhor presidente da mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor deputado Filipe Jorge de 

Mendonça Santos de Andrade Ramos, 8 (oito) abstenções, 2 (duas) do grupo municipal do PS e 6 (seis) 

do grupo municipal do CDS-PP e 17 (dezassete) votos a favor, 1 (um) do senhor deputado Manuel José 

Ferreira Bogalho e 16 (dezasseis) do grupo municipal do PSD. -------------------------------------------------------- 
------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Do público usou da palavra o munícipe Carlos Alberto Trindade Maia e referiu que esteve hoje na 

câmara municipal para falar com a senhora vereadora responsável pelo trânsito e foi-lhe dito de que 

iriam passar em casa dele, para se resolver a questão da colocação do sinal de trânsito frente à sua 

garagem, e ninguém apareceu. A senhora vereadora ficou de me telefonar para ir lá e não foi, portanto, 

mentiu e o senhor Carlos não gosta de pessoas que mentem. Se não podia ir telefonava a dizer e 

marcava para outro dia, mas não o fez. O senhor Carlos quer este assunto resolvido o mais rápido 

possível, ou seja, ou colocam lá o sinal ou não colocam, mas quer uma resolução definitiva porque anda 

há anos nisto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da assembleia municipal informou o senhor Carlos de que o assunto irá ser 

remetido ao senhor presidente da câmara que se dignará diligenciar no sentido de procurar a resolução 

do problema o mais breve e se possível. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora vereadora Dulcínia Sereno solicitou ao senhor presidente da câmara permissão para 

usar da palavra evocando a defesa da honra. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal concedeu permissão ao senhor presidente da câmara 

para autorizar a senhora vereadora a exercer a defesa da honra. ---------------------------------------------------- 

------ Autorização concedida a senhora vereadora Dulcínia Sereno exerceu a defesa da honra e 

esclareceu que nunca falou nem nunca viu este senhor, ele esteve hoje na câmara, segundo 

informações da secretária, a senhora Lurdes Cartaxo, a deixar um recado, por escrito, a dizer que 

precisava de um sinal em frente à garagem da sua residência, porque lhe tapavam a garagem 

constantemente. A senhora vereadora informou a secretária de que iria lá com o Eng.º Jorge Almeida 

mas não foi possível hoje e disse que iria lá e vai, mas quando tiver oportunidade. A senhora vereadora 

nunca tinha visto o senhor Carlos e nunca disse que iria hoje e sim logo que fosse possível, portanto terá 

de aguardar e quando se proporcionar a ida ao local o munícipe será avisado e se a resolução do 

problema for da competência da câmara será resolvido de imediato. ------------------------------------------------

- 

----- Não havendo mais 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 sido 

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

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

desta sessão, pelas dezanove horas horas e vinte e um minutos, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada pelo presidente da mesa. -------------------------------- 

------O presidente, ____________________________________________________________________ 


