
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 25/11 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 

2011 

 

--------- No dia 13 de Dezembro de 2011, pelas quinze horas e trinta 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 de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de oliveira Ramos, Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o 

Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. --------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente informou o órgão executivo que ao abrigo das 

competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada à presente reunião pela 

Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar este 

assunto em próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2012 – APROVAÇÃO – Antes 

de se entrar na discussão e votação do presente ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, fez uma apresentação do Orçamento para 2012 dando as explicações que teve por 

conveniente, relativamente à evolução orçamental desde 2002, a evolução do peso da despesa corrente em cada um 

desses anos, a evolução do peso da despesa de capital também em cada um desses anos. Explicou a quebra da 

receita orçamental corrente nos últimos 2 anos, o que aconteceu também em sede de despesas orçamentais com o 

pessoal. Em sede de aquisição de bens e serviços orçamentados, prevê-se mais uma vez, uma redução desta 

despesa. Em termos de matérias primas e subsidiárias prevê-se uma redução orçamental para o ano de 2012, o 

mesmo acontecendo com a aquisição dos combustíveis e lubrificantes. Em termos orçamentais de despesa de 

material de escritório prevê-se que se mantenha o valor desta despesa. Sobre a aquisição de peças de transporte, 

prevê-se uma redução da despesa orçamental para 2012. Em termos de encargos de instalações prevê-se um ligeiro 

aumento para 2012, em especial, fruto do aumento do IVA de 6% para 23%. Prevê-se ainda um ligeiro aumento na 

aquisição de serviços respeitante à limpeza e higiene para 2012, que tem a ver com a SIMRIA, ERSUC, etc. 

Quanto à conservação de bens prevê-se uma ligeira redução orçamental, tal como a locação de material de 



 

 

transporte e comunicações. Quanto aos transportes, o mesmo reflecte basicamente os transportes escolares, pelo 

que há um ligeiro aumento para 2012. Continuando, explicou a situação orçamental em vários domínios como 

estudos, projectos, publicidade, vigilância e segurança, assistência técnica, outros trabalhos especializados, outros 

serviços, transferências correntes para as freguesias, educação e ambiente, apoio social, cultura e recreio, desporto, 

acção humanitária, transferências de capital para as freguesias, instituições sem fins lucrativos. ------------------------ 

-------- A seguir explicou o Plano Plurianual de Investimentos, nas suas diversas vertentes de investimento, bem 

como, a introdução de um novo documento, que é o Plano de Actividades Municipal. ----------------------------------- 

-------- Assim, nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º, ex-vi, alínea a), do n.º 6, 

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 maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado) e 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro) propor à Assembleia Municipal a aprovação do Orçamento e do Plano Plurianual de 

Investimentos para 2012, que incluem o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de rubricados/assinados por 

todos os membros da Câmara Municipal, ficarão arquivados na pasta anexa ao presente Livro de Actas, fazendo 

parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------- 

-------- O Orçamento apresenta, quer na receita quer na despesa, a importância total de 24.946.690,00 € (vinte e 

quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa euros), sendo o dossier completo composto 

por 50 folhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “A análise do Plano de Atividades e Orçamento Municipal para o ano de 2012, permitiu-nos ponderar 

diversos aspetos, que determinaram a nossa intenção de voto. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Como fatores positivos destacamos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Um esforço do vereador de pelouro para que o orçamento seja mais descritivo e que reflita o mais 

corretamente possível as receitas e despesas da Câmara Municipal de Vagos; ---------------------------------- 

•••• O esforço de diminuição da despesa corrente e potencialmente supérflua, ou pelo menos não reprodutiva, 

em cerca de 640.000 euros (5,8% da despesa corrente); ------------------------------------------------------------- 

•••• O aumento da despesa de capital ou de investimento, utilizando preferencialmente fundos comunitários no 

seu financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Como fatores negativos destacamos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Apesar da redução prevista da despesa corrente, os compromissos assumidos com a ADRA e 

fundamentalmente com a ERSUC, têm levado a um aumento anual extremamente pesado da fatura da 



 

 

 

 

 

 

 

água e da recolha dos resíduos urbanos, obrigando a um maior corte de outras despesas de funcionamento, 

podendo em certos casos comprometer o regular funcionamento dos serviços. Especificamente no caso da 

ERSUC, sabemos que existem alternativas propostas por empresas credíveis (que já têm acordo com 

outras autarquias do distrito de Aveiro) e que garantem um custo anual do serviço de cerca de 50% do que 

pagamos atualmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Estão também previstas algumas receitas de capital sem existirem garantias de que se consiga realizá-las, 

quer no todo quer na parte. Estamos a falar da venda de terrenos que totaliza 3.750.000 euros (27,6% da 

receita de capital e 15% da receita total estimada), valor extremamente relevante. Caso não se consiga a 

realização de alguns negócios, nomeadamente a venda do Loteamento de Plano de Pormenor da Boa-

Hora/Floresta e dos terrenos de Santo André, ficará comprometida a execução do orçamento e a 

realização da generalidades dos investimentos previstos não dependentes de fundos comunitários e 

mesmo estes, caso a Câmara não tenha capacidade de financiamento alternativo para o pagamento da sua 

parte nos projetos aprovados pelo QREN. ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Finalmente, consideramos que há uma sobre orçamentação das receitas estimadas com o derrama e com a 

taxa dos resíduos sólidos urbanos em cerca de 200 mil euros. ----------------------------------------------------- 

-------- Face às considerações expostas, os vereadores do Movimento Vagos Primeiro optam pela abstenção na 

votação deste documento.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente à Declaração de Voto apresentada, o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Senhor 

Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, prestaram os esclarecimentos tidos por convenientes sobre a mesma. --- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta 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 _______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


