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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 23/2016, de 31 de outubro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta 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 e eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro 

Sarabando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por motivos profissionais. ------------------------ 

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

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

ORDEM DO DIA 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

MUNICIPAL – 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

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, propor à Assembleia Municipal, a aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de 
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Investimentos e Plano de Atividades Municipal para 2017, que incluem o Mapa de Pessoal, documentos 

que, depois de 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Acerca do orçamento e sobre o custo de salários e encargos entendem ser excessivo em relação 

à receita. Ao que acresce que se propõe a criação de quinze lugares numa época em que a Câmara 

tem menos competências, uma vez que a grande maioria daquilo que era da sua competência é 

feita por contratação externa. 

Sobre as despesas de capital de obras são muito baixas relativamente á receita refletindo pouca 

ambição na criação de novos equipamentos. 

A redução da divida por seu lado que tem sido uma grande bandeira para justificar a falta de 

investimento, não chega daquilo que analisaram, a 5% da receita. 

Quando começaram a fazer parcelares para o que se prevê para festas, já estavam a ficar 

depressivos com tanto dinheiro gasto em festas e empregos. Por isso entendem que este 

Orçamento e Plano de Atividades revelam irresponsabilidade e imaturidade que nos leva a votar 

contra”. 

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

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

“Sobre os encargos com pessoal não sabem se os senhores vereadores contariam despedir pessoas 

caso entrassem na Câmara Municipal de Vagos. Outra razão não houvesse estariam impedidos 

sob o ponto de vista legal. Mas se repararem bem, e já que calcularam percentagem de outras 

coisas, podiam saber qual é o peso percentual, de acordo com o que já foi dito, do custo com o 

recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho que são cinquenta e quatro mil euros num 
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montante global de três milhões e seiscentos mil euros. Obviamente, depois, com todas as despesas 

inerentes a estas contratações nomeadamente os abonos, segurança social etc. Refletem um valor 

que já temos de aumentar por força das questões legais e que ultrapassa a Câmara Municipal. Se 

há que repor vencimentos aos funcionários temos de o fazer. Aconselham a fazer uma análise 

comparativa do Município de Vagos em relação a outros municípios e iriam perceber que em 

termos de encargos e pessoal efetivo ficamos percentualmente muito aquém dos nossos vizinhos. 

Somos dos Municípios que até meados deste ano tínhamos a nosso encargo todas as competências. 

Estão equivocados sobre isso porque o que se ouve falar todos os dias por parte do governo é de 

transferências para as autarquias locais. Se as autarquias não dispõem de recursos próprios tem 

de recorrer a quem o faça. Relativamente aos procedimentos concursais, para admissão de 

trabalhadores, esclarece que nenhum político faz parte dos júris. 

Não contestam a declaração de voto do CDS mas a mesma não corresponde à verdade.” 

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando Morgado, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e cinco 

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


