
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 22/12, de 11 de SETEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 22/12 

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012 

 

--------- No dia 11 de setembro de 2012, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina 

Maria Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Mário Santos Martins Júnior, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, 

Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justificava as faltas dos Senhores Vereadores Dr. Marco 

Domingues, por motivo de férias, e Dr.ª Cláudia Oliveira por razões profissionais. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) E ORÇAMENTO 2012 - REVISÃO - Nos 

termos e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º, ex-vi, alínea c), do n.º 2, do artigo 64º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 1ª revisão ao 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2012, documentos que, depois de rubricados/assinados 

por todos os membros da Câmara Municipal aqui presentes, ficarão arquivados na pasta anexa ao presente Livro 

de Atas, fazendo parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. --------------------------------- 

Antes da discussão e votação do presente ponto o senhor vereador Dr. Silvério Regalado apresentou a seguinte 

explicação: «A primeira revisão ao Orçamento de 2012 resulta sobretudo, da necessidade de ajustamento das 

dotações previstas no PPI e a respectiva adequação da realidade da execução física de algumas empreitadas à 

sua execução financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caso exemplificativo é o Centro Escolar de Fonte de Angeão, obra que se encontrou quatro meses parada, facto 

que por si só teve um reflexo relevante ao nível da execução financeira da referida empreitada. -------------------- 

Em contrapartida a receita prevista na rubrica 100901 Transferências de Capital UE - Instituições, teria de 
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sofrer o respectivo ajustamento, fruto de uma diminuição previsional das transferências do FEDER, 

relativamente às rubricas que sofreram alterações. ------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Orçamento as alterações mais significativas prendem-se com a redução das despesas com 

pessoal em 420.000 €, fruto de uma acentuada política de contenção nesta rubrica específica. ---------------------- 

Por outro lado, o resultado global das alterações propostas nas diversas rubricas de despesa, cifra-se num 

aumento global de 360 000 € nas despesas correntes, sobretudo devido aos aumentos significativos das rubricas 

020201 – Encargos de instalações e 04070101 Transferências correntes – educação e ambiente. ------------------- 

De referir ainda algumas alterações pontuais na designação das rubricas e/ou na sua forma de execução, como 

por exemplo a alteração da designação de “Construção de Passadiços na Praia do Labrego” para “Construção 

de Passadiços na Praia do Areão – 3ª Fase” ou a alteração do modo de execução da obra “Beneficiação da 

Ponte do Areão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Finalmente e no âmbito do processo do PAEL, é proposta a abertura da rubrica 120603 Passivos Financeiros – 

Administração Pública – Administração Central – Estado. ---------------------------------------------------------------- 

Em termos globais este processo de revisão que ora apresentamos, representa uma redução líquida ao 

Orçamento Municipal 2012, de 1.267.000 €, resultando assim um valor final de 23.679.690 €. ---------------------- 

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

2 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – PAEL - Este assunto foi retirado da ordem do dia, 

uma vez que a Portaria regulamentadora da Lei  n.º 43/2012, de 28 de agosto – Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL), ainda não foi publicada, impossibilitando a adesão do município ao PAEL. -------------------------- 

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

--------- 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 nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às quinze horas e trinta e três minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 


