
ACTA Nº  23 

Acta da Reunião Extraordinária  do dia 3 de Dezembro de 2004 

--------- No dia 3 de Dezembro de 2004,  pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu Extraordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal,  sob a 

presidência do senhor  Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores 

vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento, Dr. João Paulo Martins Neta, Dr.  Jorge 

Manuel dos Santos Simões, Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à reunião a senhora 

D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.-------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

 A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2005 – O Sr. 

Presidente apresentou o Orçamento  e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal para o ano de 2005, 

Orçamento com uma receita igual à despesa de 19.671.122,00 Euros e Plano Plurianual de Investimentos com a 

dotação de 12.997.657,00 Euros, os quais se dão aqui como reproduzidos para todos os efeitos legais.-----------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça)  e 3 votos contra   

(dos Srs. Vereadores Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento, Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ) 

aprovar e propor à Assembleia Municipal a aprovação dos documentos.----------------------------------------------------- 

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento: “ Voto claramente contra este Plano 

Plurianual de Investimentos e Orçamento se é que  assim se pode chamar porque creio até já ter votado este Plano 

no ano anterior. Isto não passa de uma elencagem  de obras necessárias ao Município e nem todas para se fazer não 

se sabe quando. Não se vislumbra aqui qualquer fio condutor de pensamento, qualquer estratégia e planeamento. 

Limita-se a colocar uma amalgama de projectos numa realização de faz de conta. É um  Plano sem credibilidade. 

Basta atentar nos Relatórios de Actividades dos anos anteriores para verificar não chegam aos 50% a taxa de 

realização.  E nem seria de esperar outra coisa com um Orçamento em que mais de 50% das grandes transferências 

do Estado através dos fundos de coesão, geral e base municipais, são consumidos com as despesas de pessoal. A 

Câmara como que transformou numa agência de emprego. É de facto um Plano mau demais. Não há uma obra 

estruturante não se verifica apostar em recuperar atrasos preocupantes como é o caso das obras de saneamento e que 

foram tão apregoadas e reclamadas por este Executivo não só enquanto oposição, como já em função. Nesta 

matéria, em 4 anos, limitam-se a fazer saneamento na Estrada 333-1 ( Boco/Ouca ), Estrada 335 de Salgueiro 

fizeram a vergonha que lá está, propoem agora fazer saneamento em Santa Catarina e não em toda a  freguesia e 

ainda propoem fazer saneamento em duas ruas de Calvão pela simbólica quantia de 6000 contos, na Carregosa 5000 

contos, em Riotinto 5000 contos, Lavandeira 5000 contos, Ouca 8000 contos e Covão do Lobo 20 000 contos. Com 

estes valores para saneamento só mesmo a fazer de conta. Para além da Avenida João Grave estas são as grandes 

obras de saneamento deste Executivo para um mandato de 4 anos. Lamentável. Também por isto não é um Plano e 

Orçamento intelectualmente sério. Está inflacionado e é eleitoralista, não realista porquanto o que aqui está inscrito 

pouco é para ser feito. Veja-se e pasme-se com as obras que dançam de um ano para o outro já inscritas em 2001 e 

que continuam inscritas em 2002, 2003 e 2004 e agora para 2005 sem serem realizadas. São imensas. Às vezes 

cobrem uma só página do Plano. Se é para não se realizarem retirem-se e coloquem aquilo que é para se fazer 



dando seriedade e credebilidade ao Plano. Ter neste Plano e Orçamento Obras como o Estádio Municipal para 

começar só em 2006 ou a Biblioteca Municipal para começar só em 2006, porque 10 000 contos em 2005 é para 

não fazer nada, e neste caso bastava colocar um cêntimo apenas para abrir a rúbrica sem necessidade de inflacionar 

os valores. Apenas uma nota: porque será que Ílhavo, tendo começado depois de Vagos com o início do projecto da 

Biblioteca e todo o tramite de aprovação pelo Ministério da Cultura e todo o processo mais atrazado já tem a 

Biblioteca em construção. Afinal o Estado só não tem dinheiro para a Câmara de Vagos?-------------------------------- 

--------- Verifica-se também neste Plano e Orçamento que a Defesa da Costa só tem inscritos 10 000 contos para 

2005, prevendo-se fazer essa defesa para 2006 e 2007. O que é que se defende com 10 000 contos?-------------------- 

Verifica-se também que os arruamentos nas diversas freguesias continuam a figurar ano após ano sem serem 

efectuadas. Não há uma variante. Não há uma circular externa e circular a nascente à Vila de Vagos,  obras tão 

apregoadas por este Executivo enquanto estiveram na oposição. E digo não há porque estando estas duas obras 

referenciadas com 200 contos cada uma é simplesmente para fazer de conta.------------------------------------------------ 

--------- Na saúde, também estão referênciadas as construções das Extensões de Saúde de Calvão, Santo André e 

Fonte de Angeão cada uma com 200 contos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Isto é para enganar quem ? Se não é para serem feitas em 2005 porque estão aqui a figurar e já assim era em 2004.-- 

--------- No Comércio e Turismo registe-se positivamente um montante significativo ou talvez não, que creio estará 

relacionado com o programa por nós lançado do projecto URBECOM. Aposto contudo que esta Câmara não vai 

fazer nada porquanto o processo está atrasado conforme foi dito pelo Sr. Presidente do NEVA recentemente, é mais 

uma obra do faz de conta, talvez mais folclore turístico.------------------------------------------------------------------------ 

--------- Turisticamente falando onde está a recuperação do Convento da Pedricosa tão reclamado anteriormente? E 

os empreendimentos turísticos do Vale do Boco? E as ciclovias da Vagueira? E os projectos turísticos da Floresta?- 

Em conclusão, este Plano é um flope feito sem estratégia, sem planeamento e sem visão do futuro . ”------------------ 

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Subscrevo a declaração de voto do Sr. 

Vereador Dr. Carlos Bento e gostava de acrescentar o seguinte. Voto contra este Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos por considerar que ele não é exequível. Fique claro  que não voto contra as obras nele inscritas, é 

obvio que gostaria de ver realizadas as obras do Plano e outras que vão ficando pelo caminho, das quais destaco 

apenas três:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Estádio Municipal, Piscina de Alta Competição e Biblioteca Municipal.------------------------------------------- 

--------- Avizinha-se um ano  de muita demagogia e poucas obras. Temos com este documento a prova da 

incapacidade. Este Executivo não escolhe como prioridade a juventude, não escolhe a promoção do investimento 

industrial e do emprego, não escolhe a educação ou a cultura. Este Executivo demonstra neste Orçamento que não 

tem linha de rumo nem projecto para o concelho, por isso o Orçamento merece a nossa reprovação, por isso 

escolhemos votar contra.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Subscrevo a declaração de Voto do Sr. Vereador 

Dr. Carlos Bento ”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento declarou ainda para a acta o seguinte: “ 

Subscrevo a declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta .”------------------------------------------- 

--------- 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 16,25 

horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


