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ORÇAMENTO 2015 APROVADO POR MAIORIA 

 

Foi	  hoje	  presente	  à	  reunião	  da	  Câmara	  Municipal	  de	  Vagos	  o	  Orçamento	  Municipal	  2015,	  no	  
valor	  global	  de	  17.175.099,00€),	  o	  que	  significa	  uma	  redução	  face	  ao	  Orçamento	  de	  2014	  de	  
5,28%,	  ou	  seja,	  906.519,00€.	  
	  
O	  documento	  foi	  aprovado	  por	  maioria,	  com	  os	  votos	  contra	  dos	  eleitos	  pelo	  CDS	  e	  a	  absten-‐
ção	  do	  eleito	  pelo	  PS.	  
	  
Este	  Orçamento	  continua	  a	  significar	  o	  esforço	  do	  Município	  no	  sentido	  de	  diminuir	  o	  endivi-‐
damento	   total,	   adequando	   o	   mesmo	   à	   realidade,	   na	   linha	   do	   estabelecido	   previamente	   no	  
Plano	  de	  Ajustamento	  Financeiro	  do	  MV	  e	  de	  acordo	  com	  o	  estabelecido	  na	  Lei	  das	  Finanças	  
Locais.	  
	  
O	  esforço	  de	  ajustamento	  imposto	  ao	  Município	  nos	  últimos	  anos	  foi	  ultrapassado	  com	  suces-‐
so.	  
	  
O	  OM	  2015	  reflete,	  uma	  vez	  mais,	  uma	  profunda	  preocupação	  de	  continuidade	  desse	  esforço.	  
Apesar	  disso,	  o	  objetivo	  de	  não	  onerar	  os	  Vaguenses	  é,	  mais	  uma	  vez,	  atingido.	  
O	  Município	  de	  Vagos	  é	  um	  dos	  Município	  do	  País	  e	  da	  Região	   com	  uma	  menor	   carga	   fiscal	  
para	  os	  Munícipes	  e	  para	  as	  Empresas.	  
	  
Se	  o	  ano	  de	  2014	  foi	  o	  ano	  em	  que	  regularizamos,	  de	  forma	  inequívoca,	  as	  nossas	  dívidas	  com	  
as	   IPSS´s	   e	  Misericórdia,	   o	   ano	   de	   2015	   será	   um	   ano	   de	   continuidade	   e	   consolidação	   desse	  
esforço.	  
	  
A	  redução	  constante	  das	  dívidas	  de	  curto	  prazo	  e	  a	  diminuição	  substancial	  da	  dívida	  total	  do	  
Município,	  apesar	  de	  todo	  o	  investimento	  feito	  no	  Concelho	  nos	  últimos	  anos,	  tem-‐se	  revelado	  
um	  exercício	  difícil,	  mas	  alcançável.	  
	  
A	   todo	  o	   Investimento	  direto	  da	  Câmara	  Municipal,	   há	  que	   somar	  os	   cerca	  de	  5	  Milhões	  de	  
Euros	  de	  Investimento	  da	  Polis	  ou	  ainda	  o	  Investimento	  da	  Associação	  de	  Municípios	  do	  Car-‐
voeiro,	  com	  um	  valor	  que	  ronda	  os	  30	  Milhões	  de	  euros,	  investimento	  esse	  que	  permite	  con-‐
duzir	  as	  Águas	  do	  Carvoeiro	  até	  ao	  Município	  de	  Vagos,	  com	  evidentes	  ganhos	  ambientais	  e	  de	  
bem-‐estar	  da	  população.	  
	  
Não	  se	  pode	  deixar	  de	  destacar	  que	  este	  Orçamento	  revela	  bem	  a	  transição	  entre	  Quadros	  de	  
Apoio,	  tendo	  em	  consideração,	  por	  um	  lado,	  uma	  especial	  incidência	  no	  esforço	  para	  a	  conclu-‐
são	  do	  QREN	  e,	  por	  outro	  lado,	  na	  forte	  aposta	  durante	  o	  ano	  de	  2015	  no	  Planeamento	  e	  em	  
Projetos	  que	  estejam	  em	  linha	  com	  o	  Portugal	  2020.	  
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Ainda	  no	   ano	  passado	   afirmávamos	  que	  nada	   se	   pode	   construir,	   nestes	   tempos	   tão	   difíceis,	  
sem	  um	  forte	  diálogo	  com	  os	  intérpretes	  das	  dinâmicas	  locais,	  regionais	  e	  nacionais.	  	  
	  
Nada	  se	  pode	  construir	  sem	  a	  colaboração	  dos	  órgãos	  representativos	  das	  Freguesias,	  das	  As-‐
sociações	  Culturais,	  Desportivas	  e	  Recreativas,	  das	  Instituições	  de	  Solidariedade,	  da	  Igreja	  e	  de	  
todas	  as	  estruturas	  formais	  e	  informais	  que	  contribuem	  para	  o	  desenvolvimento	  dos	  diversos	  
lugares	  do	  Concelho.	  
	  
Acreditamos	  que	  este	  Orçamento	  vai,	  mais	  uma	  vez,	  ao	  encontro	  das	  reais	  necessidades	  das	  
PESSOAS.	  
	  
 


