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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 22/2015, de 30 de outubro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia trinta de outubro de dois mil e quinze, pelas dezasseis 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, em substituição do eng.º 

Mário dos Santos Martins Júnior, que pediu a suspensão de mandato. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – CÂMARA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DE MANDATO ------------------------------------------------ 

1.1 ENG.º MÁRIO DOS SANTOS MARTINS JÚNIOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

MANDATO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de suspensão de mandato apresentado pelo senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, com inicio em 26 de outubro de 2015 e termo em 30 de setembro de 2016; ------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Defiro. À próxima reunião da CM para ratificação. Convoque-se o elemento seguinte da lista 

para assumir funções”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 26 de outubro de 2015, deferindo o pedido de suspensão do mandato. ------------------------------- 

A Câmara Municipal, agradece o empenho e a colaboração prestada pelo senhor eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior ao longo do tempo em que exerceu as suas funções como Vereador e dá as boas vindas à 

senhora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. --------------------------------------------------------------- 

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

1.2 DR.ª ANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS E CRUZ – MEMBRO SUBSTITUTO --------- 

Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O senhor Presidente da Câmara Municipal convocou a senhora dr.ª Ana Maria da Silva 

Vasconcelos e Cruz, elemento seguinte da lista do Partido Socialista para, assumir as suas funções 

como Vereadora desta Câmara Municipal, em substituição do eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A senhora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz está presente e aceita; ----------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara Municipal verificou a sua identidade e legitimidade; -------------- 

De imediato a senhora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, assumiu as suas funções como 

Vereadora nesta Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

As deliberações que se seguem passam então a contar com a participação e votação da senhora Vereadora.  

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

1 – ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL – 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33º, do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos 

contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da 

Cruz Domingues, e 1 (um) voto de abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e 

Cruz, propor à Assembleia Municipal, a aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e 

Plano de Atividades Municipal para 2016, que incluem o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de 
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rubricados/assinados por todos os membros da Câmara Municipal, os quais se dão aqui como inteiramente 

reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, 

de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficarão a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esteve presente o CDF, dr. Nuno André, para prestar os esclarecimentos necessários. ------------------------- 

Apresentaram declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da 

Cruz Domingues: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Em termos de receita, nada de relevante a assinalar, e esperamos que a estimativa não seja 

muito alterada pela instabilidade politica que vivemos a nível central. 

Em termos de despesa corrente, a CMV tem um nível elevado de custos de aquisição de bens e 

serviços e de custos com pessoal. Só estas duas rubricas consomem 80%..Como positivo verifica-

se a alocação de verba para honrar compromissos passados com instituições sem fins lucrativos. 

Nas despesas de capital o CDS está desapontado. Olhando para o detalhe no plano plurianual de 

investimentos, verificamos: 

a. São mais os projetos transitados de 2015 e anos anteriores (não concluídos), que os 

projetos novos a serem lançados em 2016. 

b. Mais de metade do investimento é transitado de 2015. 

c. O grosso do investimento, que ainda por cima está aumentado irrealisticamente em 

mais de 300%, fica para 2017. Muito conveniente em ano de eleições. A cautela invocada 

pela maioria, dado o atraso no acesso ao fundos comunitários do quadro 2020, não 

justifica tudo.”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz: ----------------------------------- 

“Considerando que: 

o Estamos perante uma gestão orçamental muito assente no calendário eleitoral, tendo 

designadamente em conta as dotações previstas para 2017 e o que não tem sido 

cumprido, com vista a protelar a sua execução até 2017; 
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o Estes documentos não são meramente técnicos, exigindo um documento enquadrador 

com as prioridades politicas assumidas pelo executivo, para sabermos que visão existe 

para o município; 

o Ao contrário do que temos vindo a exigir todos os anos, em consonância com as boas 

práticas definidas no POCAL, estes documentos não estão enquadrados por um Balanço, 

nem por uma Demostração de Resultados; 

o Não há nenhuma referência a um Orçamento Participativo, uma medida que necessita 

essencialmente de vontade política; 

o Existem rubricas orçamentais ainda por descodificar, nomeadamente as que assentam 

nos pontos denominados por “Outras(os)”; 

o É estranho que o executivo da Câmara Municipal não recorra aos quadros técnicos e 

políticos da Câmara para realizar alguns trabalhos e tenha que dedicar meio milhão de 

euros em estudos, pareceres e consultoria: 

o Ainda assim, como nota positiva deste orçamento figuram as propostas do Partido 

Socialista aceites pelo executivo, atitude com a qual nos congratulamos: o PAVEI (um 

centro de apoio ao investimento e ao empreendedorismo), a Semana Jovem, as pistas 

cicláveis e percursos de natureza. 

Como resultado da ponderação destas razões, abstenho-me na votação deste orçamento”. ------- 

 O senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores, eng.º Paulo Sousa, Dulcínia Sereno e 

eng.ª Sara Caladé: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Votámos favoravelmente a proposta apresentada de Orçamento Municipal e Grandes Opções do 

Plano, uma vez que este espelha a vontade sufragada pelos Vaguenses. 

Além disso, a presente proposta está em linha com o Plano Estratégico para o Município de 

Vagos, que está a ser elaborado pela Universidade de Aveiro e que é um exercício de enorme 

escrutínio público. 

Além disso é um Orçamento ainda condicionado pelo arranque tardio das operações do Portugal 

2020, o que obviamente condiciona uma Câmara Municipal que tem reduzidas receitas próprias. 

O curioso é que a oposição envia vários contributos, mas sempre sem uma fonte de financiamento 

assegurada. 
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Dos vários contributos enviados pela oposição, a grande maioria também eram propostas nossas 

e foram, obviamente, integradas. 

As que não eram propostas nossas e que achámos que constituíam mais-valia, também foram 

integradas. 

Acreditamos que só em conjunto se consegue que Vagos cresça e se torne no local até onde todos 

querem ir! 

Porém, uma oposição que se diz responsável, deveria apontar sempre as fontes de financiamento 

associadas aos projetos que propõe, uma vez que não é possível fazer investimento, cumprir as 

regras (nomeadamente da Execução Orçamental e a Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso) e não aumentar os impostos aos Munícipes. 

Ao contrário do que a oposição afirmou, aquando do OM 2015, este não foi o ano do arranque 

em velocidade cruzeiro do Portugal 2020. Isso deverá acontecer em meados do ano 2016. 

Por essa razão, os anos seguintes ao ano 2016 serão anos de maior encaixe de fundos 

comunitários, logo de maior receita e de maior investimento. 

Associado a este investimento estará sempre presente o máximo objetivo de controlo das contas 

da autarquia, como aliás temos vindo a fazer! 

Assim, o documento reflete um caminho ambicioso mas realista, que está a ser traçado para o 

Município, em colaboração com os vários agentes e que se traduz num crescimento sustentado, 

por forma a não hipotecar as futuras gerações.» ---------------------------------------------------------- 

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

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

2 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2015 ------------------- 

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº 1, do artigo 33º, do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos de 

abstenção, 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, propor à Assembleia Municipal, a 

aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2015, documento que, depois de 

rubricado/assinado por todos os membros da Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, 
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de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esteve presente o CDF, dr. Nuno André, para prestar os esclarecimentos necessários. ------------------------ 

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

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

3 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL – PROPOSTA DE ISENÇÃO PARCIAL DO 

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE ÀS AULAS SÉNIOR ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, de 12 

de outubro de 2015, solicitando que as idosas transportadas pela associação, tenham isenção de 

50% do valor da taxa de pagamento de hidroginástica, uma vez que só frequentam 1 dia por 

semana; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, de 16 de outubro de 2015, propondo a 

isenção de 50% no pagamento da taxa mensal referente à aula sénior a cobrar aos utentes da 

ASSCSAV, num valor anual previsto de 351,00 € (trezentos e cinquenta e um euros); ------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 22 de outubro de 2015: “À Reunião da CM”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar em 50% no pagamento da taxa mensal referente 

à aula sénior dos utentes da ASSCSAV. ------------------------------------------------------------------------------  

Deve o SDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 – DESVIO DE TRÂNSITO 

PARA VEÍCULOS PESADOS – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 21 de outubro de 2015, apresentando proposta para o desvio do trânsito de 

veículos pesados; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 22 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
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“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar a presente proposta de desvio de trânsito de veículos 

pesados. Em caso de aprovação deverá o mesmo ser notificado à Entidade Executante para que 

esta apresente ao MV a correspondente proposta de sinalização temporária a colocar.”; --------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de outubro de 2015: “Aprovado. À 

Reunião da CM para ratificar. Notifique-se.”. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a DPP 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 vinte horas e seis 

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

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

 


