
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 24/12, de 27 de setembro de 2012, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 24/12 

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012 

 

--------- No dia 27 de setembro de 2012, pelas 15 horas e 31 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 Eng.º Mário Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião a Senhora Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, 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, justifica a falta, por razões profissionais, da senhora 

Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - FUNDO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA – 

CABIMENTAÇÃO - Presente o documento de cabimentação das despesas em epígrafe. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável. ---------------------------------------- 

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

2 - PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – PLANO DE AJUSTAMENTO 

FINANCEIRO – Antes de passar à apresentação das propostas, o Sr. Vereador, Dr. Silvério Regalado 

agradeceu aos funcionários da autarquia, particularmente aos da DF, pelo empenho nesta ação. De seguida, 

apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DE VAGOS AO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – PAEL -  

Enquadramento Legal---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, vem criar o Programa de Apoio à Economia Local, doravante designado 

PAEL, com o objectivo de proceder à regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há 
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mais de 90 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PAEL abrange todos os pagamentos em atraso há mais de 90 dias dos municípios, independentemente da 

sua natureza comercial ou administrativa, sendo os municípios aderentes autorizados a celebrar um contrato 

de empréstimo com o Estado nos termos e condições definidos na mesma Lei, regulamentado pela Portaria n.º 

281-A/2012, de 14 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem prejuízo dos limites gerais de endividamento de médio e longo prazo, previsto na Lei das Finanças 

Locais, a contração de empréstimos ao abrigo do presente diploma divide-se na prática em dois programas: - 

• Programa I -Dirige-se às autarquias abrangidas por um plano de reequilíbrio financeiro, às 

autarquias que estejam em situação de desequilíbrio estrutural ou qualquer outra autarquia com 

dívidas a fornecedores há mais de 90 dias que pretenda aderir a este programa. Neste caso o 

contrato de financiamento tem o prazo máximo de vigência de 20 anos e o montante máximo de 

financiamento obrigatório igual a 100% do montante elegível. Os Municípios que adiram a este 

programa têm obrigatoriamente que cumprir, no seu Plano de Ajustamento Financeiro, o 

estabelecido no artigo 6º da Lei 43/2012, de 28 de agosto. --------------------------------------------------- 

• Programa II – Integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias. O prazo 

máximo de vigência do empréstimo contraído é de 14 anos. Neste caso os contratos de financiamento 

podem cobrir entre 50% a 90% das dívidas. Os municípios que vierem a aderir a este programa têm 

igualmente de assumir, no seu Plano de Ajustamento Financeiro, alguns compromissos ou conjunto 

de medidas específicas e quantificadas, que evidenciem o restabelecimento da situação financeira do 

município, tendo em conta os seguintes objetivos: -------------------------------------------------------------- 

                          a) Redução e racionalização da despesa corrente e de capital;-------------------------------------- 

                          b) Existência de regulamentos de controlo interno;---------------------------------------------------- 

                         c) Otimização da receita própria;------------------------------------------------------------------------- 

                         d) Intensificação do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL. 

Considerandos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a atual situação económica e financeira do País e a execução em curso do Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), o qual estabelece metas de consolidação orçamental das 

contas públicas nacionais, em especial de redução do montante dos pagamentos em atraso; ---------------------- 

Considerando as dificuldades das empresas acederem ao crédito bancário, encontrando-se as mesmas 

financeiramente asfixiadas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o Município sofreu uma redução significativa (não esperada), nomeadamente: --------------- 

• No valor das transferências do Orçamento de Estado, nos últimos dois anos e meio. No caso do 
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Município de Vagos traduziu-se numa redução no 2º semestre de 2010, só nas rubricas 06.03.01.01 

(Transferências Correntes FEF) e 10.03.01.01 (Transferências de Capital - FEF), de cerca de 

290.000 €. Em 2011 (comparando com o orçamentado para 2010) cerca de 465.000 € e em 2012 

previsivelmente de 890.000 €; ------------------------------------------------------------------------------------- 

• No valor dos impostos e taxas municipais, com excepção do IMI, que vem ocorrendo nos últimos 

anos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando ainda que os Municípios sofreram com o agravamento abrupto de despesas, nomeadamente 

através da subida do IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando ainda a necessidade de apoiar o tecido económico local, fim último deste Programa, pagando 

as dívidas de curto prazo aos fornecedores. -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a presente candidatura integra um Plano de Ajustamento Financeiro, que demonstra que a 

adesão ao PAEL é uma oportunidade para o Município pagar as dívidas aos fornecedores mantendo uma 

estrutura de custos e investimentos muito próxima daquela que actualmente é realizada, suportando bem os 

encargos com o serviço da dívida em resultado do incremento deste financiamento PAEL. ------------------------ 

Considerando que a candidatura integra igualmente um plano de redução e contenção da despesa e 

otimização da receita, sendo que o Município de Vagos tomou em devido tempo, um conjunto vasto de 

decisões para a contenção de custos, cujos resultados positivos vão ser prosseguidos. ----------------------------- 

Considerando que o impacto de adesão ao programa e a contratação do empréstimo que será consequência 

desta candidatura ao PAEL não terá relevantes efeitos negativos ao nível dos valores vigentes de impostos, 

tarifas e taxas municipais. Tendo ainda em conta que sendo aprovada a contratação do empréstimo o 

Município de Vagos terá a possibilidade de pagar a grande parte dos seus fornecedores e ter em simultâneo 

fundos disponíveis positivos para a sua gestão, em cumprimento da Lei dos Compromissos, e reduzir o serviço 

da dívida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho, que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições do artigo 7º da Lei n.º 43/2012, de 28 de 

agosto e n.º 2 do artigo 2º da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, conjugadas com a alínea a) do n.º 6 

do artigo 64º e para efeitos da alínea d) do n.º 2 e n.º 7 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere: --------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar a candidatura ao programa II do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local;------------ 

2. Aprovar o Plano de Ajustamento Financeiro, de acordo com os artigos 6º e 7º da Lei nº 43/2012, de 

28 de agosto e consubstanciado nos documentos em anexo, nomeadamente o «Formulário de 

adesão» e os quadros referentes a: ------------------------------------------------------------------------------ 

• Quadro I - Síntese da situação financeira atual e previsões de evolução; ----------------------- 
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• Quadro II - Medidas propostas no plano de ajustamento financeiro; ----------------------------- 

• Quadro III - Evolução previsional da receita e da despesa; --------------------------------------- 

• Quadro IV - Mapa previsional da evolução dívida por curto e médio e longo prazo e do 

serviço da dívida de EMLP (Dívida em 31 de dezembro); ------------------------------------------  

• Quadro V – Calendarização da redução anual do endividamento líquido da LFL - (Não 

aplicável); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Quadro VI – Lista de pagamentos em atraso (PA) a financiar com o empréstimo a 

contratar; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Quadro VII – Lista de parcerias público-privadas – (Não aplicável); ---------------------------- 

3. Que se remeta todo o processo à Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos do artigo 7º da 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto e n.º 2 do artigo 2º da Portaria n.º 281-A/2012 de 14 de setembro, 

bem como, da alínea d) do n.º 2 e n.º 7 do artigo 53º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.» --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------- 

O Sr. Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior apresentou a seguinte declaração de voto:----------------- 

“1 - Depois de uma avaliação financeira exaustiva da situação presente é preciso um trabalho sério e 

exigente no futuro que deve sempre privilegiar a qualidade dos investimentos.---------------------------------------  

2 – Digo que é preciso questionarmo-nos sobre como chegou a Câmara Municipal a esta situação financeira. 

3 – Que políticas económicas e financeiras levaram a esta situação, o que poderia ter sido feito e o que 

poderia ter sido evitado para não chegarmos aqui? --------------------------------------------------------------------- 

4 – Mais importante que a linha de financiamento são as medidas previstas para a correção da trajetória 

financeira e a explicação exaustiva das mesmas. -------------------------------------------------------------------------- 

5 - Voto favoravelmente porque num plano para resolver um problema financeiro desta gravidade é 

importante que haja o maior consenso político possível e porque tenho a esperança que no fim a Câmara 

Municipal esteja em condições de satisfazer as aspirações legítimas dos vaguenses em termos de 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Elogiar o empenho do Sr. Vereador Silvério Regalado no esforço que fez para explicar este plano de 

apoio financeiro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face à declaração de voto anterior, o Sr. Presidente da Câmara, disse: ------------------------------------------------- 

“Respondendo ao apelo do Senhor Vereador, Eng.º Mário Martins, no sentido de determinar como chegámos 

até aqui, relevo os seguintes factos:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Processos judiciais que se arrastam do século XX para o século XXI onde não fomos responsáveis, com 
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consequências financeiras e económicas muito graves; ------------------------------------------------------------------ 

Uma estratégia de aquisição de fundos comunitários aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de 

Vagos, que implica risco e aumento de despesa; -------------------------------------------------------------------------- 

 Uma recessão económica nacional e global que reduziu nos últimos 4 anos de forma significativa as receitas 

deste e todos os municípios; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Um corte substancial nas transferências do Estado para os municípios por força de medidas de austeridade e 

ajustamento económico e financeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dificuldades crescentes e generalizadas no acesso ao crédito bancário de empresas, famílias e instituições; 

 Alteração das regras do jogo (Lei das Finanças Locais) a meio do jogo em sede do orçamento de Estado; 

Estas são as razões que de forma relevante contribuíram para o estado atual, umas específicas do Município 

de Vagos, outra comuns a todos os Municípios deste Pais; -------------------------------------------------------------- 

 A qualidade do nosso trabalho na área financeira e económica traduz-se na simples e linear razão de que o 

plano e programa II hoje adotado mais não é do que a repetição do trabalho de ajustamento que se tem 

verificado desde 2010, reconhecido pela Inspeção Geral de Finanças;------------------------------------------------ 

 As políticas económicas e financeiras foram e são boas. Não podem é adivinhar factos imprevisíveis. E 

medem-se por números, receitas, fundos comunitários, investimento nunca antes visto no Município de Vagos; 

A qualidade de vida e o desenvolvimento económico e social foi medido pela crescente adesão dos vaguenses 

a este projeto político culminando com uma adesão de 2/3 do eleitorado.” ------------------------------------------- 

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

3 - PAEL – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – AUTORIZAÇÃO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ATÉ AO LIMITE 

MÁXIMO DE 3.564.905,78 € - O Sr. Vereador, Dr. Silvério Regalado, apresentou a seguinte proposta: ------- 

«Considerando o Plano de Ajustamento Financeiro proposto para o Município de Vagos, e tendo em conta os 

valores e prazos aí estabelecidos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando as disposições do nº 2 do artigo 7º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, conjugada com a alínea 

a) do n.º 6 do artigo 64º e alínea d) do n.º 2 e n.º 7 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; --------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal delibere solicitar à Assembleia Municipal autorização para a contratação 

de um empréstimo até 3.564.905,78 € (três milhões quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinco 

euros e setenta e oito cêntimos), em contrato a celebrar com o Estado Português, pelo prazo máximo de 14 

anos, de acordo com o estabelecido no artigo 3.º da Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto e nas condições do art.º 6 

da Portaria 281-A/2012, de 14 de setembro.» ------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------------------------------------- 

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

4 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI – TAXA PARA 2013 - O Sr. Vereador, Dr. Silvério 

Regalado, apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------ 

«Considerando que nos termos do disposto nas alíneas b) e c), do nº 1, do artigo 112º, do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, com a alteração 

constante do artigo 141º, da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, as taxas do imposto municipal sobre imóveis 

estão compreendidas no intervalo de 0,5% a 0,8%, para os prédios urbanos, e de 0,3% a 0,5%, para os prédios 

urbanos avaliados nos termos do CIMI; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 53º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro fixam o valor da taxa a 

aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos no número anterior; ----------------------------------------------  

Considerando que a candidatura do Município de Vagos ao PAEL não condiciona qualquer alteração aos 

valores de IMI actualmente cobrados, uma vez que a fórmula seguida para encontrar o equilíbrio necessário se 

centrou mais do lado dos cortes na despesa, do que na sobrecarga dos Munícipes; ----------------------------------- 

Considerando as difíceis circunstâncias económicas e financeiras que o país atravessa, com uma carga fiscal 

elevada sobre as famílias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade do Município de Vagos continuar atrativo para as famílias se poderem instalar;---- 

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação atrás citada, conjugada com a alínea f), do nº 2, do artigo 53º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a fixação das seguintes taxas a liquidar em 2013: ----- 

                    a) Prédios Urbanos – 0,7 %; ------------------------------------------------------------------------------------- 

                    b) Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3%» ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------------------------------------- 

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

5 - DERRAMA – TAXA PARA 2013 - O Sr. Vereador, Dr. Silvério Regalado, apresentou a seguinte proposta:  

«Considerando a necessidade de consolidar as receitas do Município, para fazer face aos sucessivos cortes quer 

nas transferências previstas nos Orçamentos de Estados (OE), desde 2009, quer nas receitas provenientes de 

impostos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro), prevê:-------------------------------- 

• No seu artigo 3º, nº 2, alínea c), que a autonomia financeira dos Municípios assenta no poder dos seus 
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órgãos exercerem os poderes tributários que lhe estejam legalmente cometidos; ---------------------------- 

• No seu artigo 10º, alínea b), estabelece que constituem receitas dos Municípios a cobrança de 

derrama; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• No artigo 14º, o Município pode deliberar lançar anualmente derrama, até ao limite máximo de 1,5% 

sobre o lucro tributável e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (IRC), que 

corresponde à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território; ---------------------- 

• No mesmo artigo 14º, no seu nº 4, está prevista a possibilidade da Assembleia Municipal, por proposta 

da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com 

um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €; ------------------------------------ 

Considerando que à exceção de um Município, todos os outros Municípios da CIRA cobram taxa de derrama, 

na maioria dos casos na sua taxa máxima; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de nos mantermos atrativos para empresas que se pretendam instalar no Município 

de Vagos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação atrás citada, conjugada com a alínea f), do nº 2, do artigo 53º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a fixação das seguintes taxas a liquidar em 2013: ----- 

Taxa Normal -----------------1,25% --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taxa Reduzida----------------0,25%» -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------------------------------------- 

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

--------- 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 art.º 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 pelo Presidente da Câmara e por mim 

_______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezassete horas e 

vinte e três minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


