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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DOZE DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E SETE ============================================= 

ACTA Nº. 29/07  

========== Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de  

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o 

primeiro na qualidade de Presidente da Câmara, e os outros na de Vereadores, para 

realizarem a presente reunião extraordinária, a qual foi estabelecida por deliberação 

tomada na reunião ordinária realizada no dia 05 de Dezembro último, exarada a folhas 

117, ponto 089, deste livro de actas, exclusivamente para analisar e decidir a aprovação 

do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2008. ================== 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 14H30. ===================================== 

095 – 230/260/000 – PROJECTOS DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2008  - Apreciação e votação ====================== 
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========== Pelo Senhor Presidente da Câmara foram apresentados aos membros do 

Executivo a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades mais relevantes do Município, para o 

ano de 2008, com a seguinte fundamentação política, económica e social: -------------------  

---------- ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO ORÇAMENTO E PLANO DE 2008  ----------- 

“ Estruturalmente é conhecida a situação económica-financeira  do País que, apesar de 

algum controlo do déficit externo, mantém um  índice de  crescimento reduzido, uma 

taxa de desemprego preocupante, um desinvestimento incompreensível e uma máquina 

do Estado cada vez mais pesada. ----------------------------------------------------------------------- 

Paralelamente retira poder de compra à população, agrava os impostos, manipula 

direitos e regalias sociais, tenta controlar o poder local, centraliza a gestão dos fundos 

comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para além do carácter absolutamente restrito imposto pela lei do endividamento local e 

Lei das Finanças Locais, recorre agora a uma estratégia centralista e até pouco 

democrática para a administração do QREN, deixando aos autarcas o mero papel de 

conselheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quando se pretendia uma gestão partilhada, com enfoque no desenvolvimento regional, 

no combate claro às assimetrias e à desertificação do interior, confrontamo-nos com 

conceitos muito eruditos, mas com regulamentos vagos e expectativas longínquas, 

deixando adivinhar que a maior parte dos Fundos estão já comprometidos com os 

grandes projectos nacionais. ------------------------------------------------------------------------------- 

Conjunturalmente, ainda que não politicamente convencidos, tentaremos no espaço de 
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manobra que nos resta, gizar um plano de acção racional, dinâmico, abrangente e 

mobilizador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para o efeito, e retomando algumas orientações e metodologias propostas em 2006 e  

assumidas em 2007, aprofundaremos: ------------------------------------------------------------------ 

a)  A contenção e racionalização dos custos de funcionamento da estrutura 

municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)  O aumento do planeamento e produtividade dos Recursos Humanos, 

reforçando a sua formação e qualificação; -------------------------------------------------------------- 

c)  A concentração dos recursos financeiros disponíveis em acções e 

investimentos de reconhecido interesse estratégico; ------------------------------------------------ 

d)  Um maior rigor no apoio ao associativismo institucional, premiando boas 

práticas de desempenho social; --------------------------------------------------------------------------- 

e)  O recurso às parcerias público-privadas, potenciando recursos e sinergias 

em projectos inovadores e estratégicos; ---------------------------------------------------------------- 

f)  A prioridade para projectos de desenvolvimento Intermunicipal e Regional em 

sintonia com as orientações do QREN; ----------------------------------------------------------------- 

g) O aumento gradual e criterioso das receitas próprias do Município, 

valorizando correctamente os bens e serviços disponibilizados à população, numa 

perspectiva de eficácia e sustentabilidade; ------------------------------------------------------------- 

h)  A criação de novos Serviços Públicos, melhorando a qualidade de vida dos 

cidadãos e, simultaneamente, promovendo novas receitas municipais; ------------------------ 
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i) Oportuna alienação e adequado reinvestimento de bens do domínio privado 

do Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Adopção de novas fórmulas de gestão, com ganhos de produtividade e 

eficácia, na administração de serviços e bens de consumo publico; ---------------------------- 

k) O reforço de cooperação Institucional e Financeira com as Juntas de 

Freguesia, quer nas áreas sociais, quer na materialização de investimentos; ---------------- 

l) A reivindicação sólida e esclarecida, cooperante mas persuasiva, perante a 

Administração Central, de investimentos estruturantes e estratégicos para o 

desenvolvimento do município; ---------------------------------------------------------------------------- 

m)  A opção clara em investimentos e acções de carácter social, 

independentemente de promoverem encargos correntes ou de capital, desde que 

qualifiquem as pessoas, valorizem os seus percursos profissionais, garantam bem-estar 

e qualidade de vida. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Será com este propósito, com o habitual empenho e dedicação, que tudo faremos para 

que com poucos recursos, se realizem bons investimentos, com as pessoas e para as 

pessoas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- ANÁLISE FINANCEIRA  ------------------------------------------- 

----- O Orçamento do Município para o ano de 2008 assume o valor global de € 

17.450.000,00. Ao efectuarmos a comparação com o Orçamento do ano anterior, que é 

de € 16.510.000,00, verifica-se uma evolução percentual de 5,70%, o equivalente a um 

acréscimo de € 940.000,00. --------------------------------------------------------------------------------
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----- A elaboração do Orçamento teve como pressupostos entre outros, o princípio da 

anualidade, universalidade, especificação e do equilíbrio. -----------------------------------------

----- Deste modo, o valor global das receitas totaliza € 17.450.000,00, desagregadas em 

RECEITAS CORRENTES no valor de € 8.136.331,00, e RECEITAS DE CAPITAL no 

montante de € 9.313.669,00. Verifica-se, nesse sentido, que na totalidade das receitas, 

as correntes têm uma representatividade de 46,60%, enquanto que as de capital têm 

uma representatividade de 53,40%. ----------------------------------------------------------------------

----- Ao analisarmos a evolução das receitas, face ao Orçamento do ano de 2007, 

constatamos que o valor estimado para as receitas correntes tem um acréscimo de € 

430.087,48, equivalente a 5,58%, enquanto que as receitas de capital têm um aumento 

de € 509.912,52, o equivalente a 5,79%. ----------------------------------------------------------------

----- Face ao princípio do equilíbrio financeiro, também o valor global das despesas 

totaliza € 17.450.000,00. O valor orçamentado para as DESPESAS CORRENTES 

ascende a € 7.765.352,00, enquanto que o montante das DESPESAS DE CAPITAL 

ascende a € 9.684.648,00. Assim, verifica-se que na totalidade das despesas, as 

correntes têm uma representatividade de 44,50%, enquanto que as de capital têm uma 

representatividade de 55,50%”. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após análise pormenorizada dos referidos documentos previsionais, e 

postos os mesmos à votação, a Câmara deliberou, por maioria, APROVAR a proposta 

de Orçamento e Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Actividades mais relevantes do Município, para o ano de 2008, 
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nos termos do disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com os votos a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do Partido 

Social Democrata, e os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, estes últimos 

com fundamento na declaração de voto que a seguir se apresenta. ---------------------------- 

----- Mais foi deliberado submeter a referida proposta de Orçamento e Grandes Opções 

do Plano à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos de 

cumprimento do disposto na alínea b), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 

de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA ----- 

“Após análise cuidada das propostas constantes dos documentos que integram as 

perspectivas, e o planeamento, para o exercício de 2008, da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, constatamos que é seguida a mesma linha que tem vindo a nortear 

o posicionamento da maioria que governa a Câmara Municipal. --------------------------------- 

É por isto que também nós somos obrigados a reforçar as críticas que temos vindo a 

fazer a estes instrumentos, no sentido em que os erros se repetem, e se agravam, ano 

após ano, numa lógica de empobrecimento da acção da Câmara Municipal, e de criação 

e aprofundamento das grandes dificuldades por todos sentidas.--------------------------------- 

A tendência, que temos vindo a criticar, para o auto consumo dos meios disponíveis, que 

tem conduzido a uma gestão do quotidiano, sem perspectivas, nem esperança no futuro, 

está bem sinalizada nos documentos propostos, que constituem um agravamento 

substancial para o exercício de 2008. ------------------------------------------------------------------- 
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Os meios, reconhecidamente cada vez mais escassos, não podem ser utilizados para 

alimentar uma máquina cada vez mais pesada e menos produtiva, em vista dos grandes 

desígnios do concelho. Até esta aparente comodidade se está a tornar numa gestão 

difícil e gerará, a muito curto prazo, grandes dificuldades para si própria. -------------------- 

A tendência permanente, e muito significativa do depauperamento das condições de 

governabilidade fica bem patente em algumas das linhas mestras do Orçamento, das 

quais destacaremos apenas as seguintes: ------------------------------------------------------------- 

1. O aumento global do Orçamento, relativamente ao aprovado para o exercício de 

2007, situa-se em cerca de € 940.000,00 (novecentos e quarenta mil euros). Acontece 

que este aumento é feito, do lado da despesa, quase exclusivamente pela sobrecarga 

das despesas correntes, de consumo, com o reconhecido significado negativo que essa 

circunstância tem, em termos orçamentais. ------------------------------------------------------------ 

2. Efectivamente as despesas de capital apenas aumentam € 7.000,00, para um 

aumento global de € 940.000,00. Ainda assim este aumento de € 7.000,00 é suportado 

por um aumento nos passivos financeiros de cerca de € 259.000,00 (duzentos e 

cinquenta e nove mil euros), o que obviamente significa que as despesas de capital, 

líquidas de passivos financeiros, não só não aumentam como atingem um valor negativo 

de cerca de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros).---------------------------------------  

3. Enquanto as despesas de capital baixam realmente cerca de € 250.000,00, as 

despesas correntes sobem cerca de € 932.000,00 (novecentos e trinta e dois mil euros). 

Este não é um aumento qualquer. É um aumento percentual relativo de 13.5% sobre o 
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valor de referência do ano anterior, o qual, por sua vez, representava já um aumento de 

cerca de 12%, sobre o exercício anterior, e assim sucessivamente, constituindo estes 

aumentos, de grande dimensão, consecutivos e inaceitáveis, uma situação de quase 

ingovernabilidade da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------- 

4. Quando relativamente à apreciação do Orçamento de 2007 foi feita referência ao 

ganho corrente que o mesmo documento previa, como sendo um bom sinal, entre 

muitos outros maus sinais, estivemos de acordo. Efectivamente, conseguir um ganho 

corrente podia significar alguma possibilidade de investimento desses meios libertos. Do 

mesmo modo não podemos deixar de atribuir valor à previsão à previsão, de sinal 

exactamente contrário, contida nos documentos relativos ao exercício de 2008. Num 

único ano, o ganho corrente cai para menos de metade, baixando de € 873.000,00 

(oitocentos e setenta e três mil euros) para € 370.000,00 (trezentos e setenta mil euros). 

Isto significa mais um corte nas possibilidades de investimento e constitui mais um 

péssimo sinal dado ao concelho, por este Orçamento. --------------------------------------------- 

5. Com uma situação orçamental com as características descritas, o Plano de 

Actividades e as Grandes Opções do Plano só podem reflectir esta escassez de meios. 

As Grandes Opções do Plano representam, em larga escala, a inscrição de verbas para 

pagamento de dívidas, apesar de em muitos casos a dotação não ser sequer suficiente 

para pagar as verbas já comprometidas. Ainda assim, e mesmo nestas condições, o 

valor global das comparticipações previstas, do exterior, para financiamento das obras 

inscritas, é muito superior ao respectivo valor desagregado, o que significa que mesmo 
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numa situação ideal de realização orçamental, o próprio documento não prevê, de forma 

séria, os meios suficientes. Esta situação, que se vem repetindo, desacredita, até 

formalmente, o documento apresentado. ---------------------------------------------------------------  

Bem sabemos que os documentos apreciados constituem previsões, e estão sujeitos a 

correcções, em termos de execução. Apesar disso, existem boas ou más previsões, e 

aqui estamos claramente perante as últimas. Não se consegue já, sequer, estabelecer 

previsões positivas, encorajadoras, para um concelho que precisa cada vez mais que os 

seus representantes estimulem o seu desenvolvimento. ------------------------------------------- 

É por considerarmos que o ano de 2008 constituirá, à luz dos documentos analisados, 

mais um ano de estagnação no desenvolvimento do Concelho, no que à acção da 

Câmara respeita, e, pior ainda criará piores condições para uma retoma que um dia terá 

que acontecer, que votamos contra estes documentos”. ========================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião extraordinária, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. ------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

16H30. ============================================================= 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 
 

 

 

 

 


