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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E DOIS DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E SEIS =========================================== 

ACTA Nº. 29/06 

========== Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, 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 ZACARIAS 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 20 de Dezembro de 2006, 

exarada a folhas 188, ponto 157, deste livro de actas, cuja ordem do dia havia sido 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no nº. 2, do 

artº. 87º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ================================= 

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

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

aberta a reunião, quando eram 16H00. ===================================== 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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“Secção de Contabilidade” 

184 – 230/260/000 – PROPOSTA DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO DE 2007 – Apreciação e Votação ======================= 

========== 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 2007, com a seguinte fundamentação política, económica e social: -------------------  

-------- LINHAS ESTRATÉGICAS DO ORÇAMENTO E PLANO DO ANO DE  2007--------

-------- “ Apesar de hoje formalmente repartido por vários documentos, nomeadamente, 

“Grandes Opções do Plano”, “Plano Plurianual de Investimento”, “Plano de Actividades 

Municipal” e “Orçamento de Receita/Despesa”, é no primeiro que se consubstanciam e 

desenvolvem as prioridades políticas a adoptar pelo Município nos próximos anos e 

especialmente em 2007.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Estruturalmente, é conhecida a situação económica-financeira do País, 

caracterizada por um déficit externo elevado, uma taxa de desemprego preocupante, um 

desinvestimento perigoso e uma máquina de Estado pesadíssima.------------------------------

----- Conjunturalmente, e na sequência das reformas adoptadas pelo Governo para 

superar esta crise, está implementada uma nova Lei das Finanças Locais, que 

pretensamente quer travar o ímpeto despesista dos Municípios, com duvidosas 

alegações de que todos devem pagar a crise, mas que na realidade vai traduzir-se na 

estagnação ou mesmo redução das transferências do Estado, com a atribuição sub-
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reptícia de novas competências, na penalização das situações financeiras já de si 

fragilizadas, tudo isto apoiado numa política de exacerbado centralismo, que, alheando-

se do percurso histórico que os Municípios fizeram e dinamizaram em prol do 

desenvolvimento local, vão provocar claro desinvestimento, isolamento e desertificação, 

principalmente dos concelhos mais pobres do interior.-----------------------------------------------

----- É neste quadro de dificuldades, integrando uma situação de dívida interna 

comprometedora, que tivemos que gizar um plano de acção que respeitasse os 

compromissos assumidos mas que não hipotecasse a realização e sustentabilidade de 

alguns investimentos e acções estratégicas.------------------------------------------------------------

----- Esta atitude política, pressupõe, logo á partida, a predisposição de incrementar 

algumas novas orientações e metodologias, nomeadamente :------------------------------------

----- a) Contenção e racionalização dos custos de funcionamento da estrutura Municipal;- 

----- b) Aumento dos níveis de rentabilidade e produtividade dos recursos humanos, 

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

----- c) Maior rigor e selectividade no apoio ao associativismo institucional, premiando 

boas dinâmicas de desempenho social;------------------------------------------------------------------ 

----- d) Concentração dos recursos financeiros em investimentos de reconhecido 

interesse estratégico ;----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Reforço das parcerias público-privadas, valorizando sinergias e recursos;----------- 

----- f) Privilégio para projectos de desenvolvimento Intermunicipal e Regional, face às 

orientações do novo QREN, e por uma política de desenvolvimento mais criteriosa, 
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integradora e sustentável;------------------------------------------------------------------------------------

---- g) Aumento substancial das receitas próprias do Município, valorizando 

correctamente os bens e serviços disponibilizados à população, fomentando uma maior 

autonomia financeira do Município;------------------------------------------------------------------------ 

----- h) Prestação de novos serviços públicos, melhorando a qualidade de vida dos 

cidadãos e promovendo novas receitas municipais;-------------------------------------------------- 

----- i) Alienação e correcto reinvestimento de bens de domínio privado do Município;------ 

----- j) Aumento dos ganhos de produtividade e eficácia na gestão dos sistemas de 

serviços e venda de bens de consumo público;-------------------------------------------------------- 

----- l) Participação activa na promoção de uma política de intervenção mais sólida, 

exigente, esclarecida e persuasiva, integrando outros parceiros, reforçando argumentos, 

reivindicando legitimidade perante a Administração Central.--------------------------------------- 

----- Estas orientações políticas pretendem encontrar especial enfoque na definição e 

desenvolvimento das funções sociais do Município (55%), reforçadas financeiramente 

nas áreas da Educação/Desporto, Qualificação Urbana e Abastecimento Público.---------- 

----- Não são contudo relevadas para segundo Plano os apoios às funções económicas 

que pretendemos ver reforçadas em parcerias activas com privados e com a 

Administração Central.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda que com as restrições conhecidas, queremos privilegiar a cooperação 

institucional e financeira com as Freguesias, a quem reconhecemos como parceiros 

incontornáveis neste processo de desenvolvimento local, cujos pequenos investimentos 
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são muito importantes na promoção de políticas de atracção territorial e fixação 

populacional, bem contrárias a algumas intenções reformadoras da Administração 

Central que só contribuem para maiores assimetrias regionais e um mais rápido 

processo de desertificação do interior.--------------------------------------------------------------------

----- É nesta dinâmica de interacção, partilha de responsabilidades e sentido crítico 

construtivo, que devemos agir a favor de causas, gerindo o melhor possível a “Coisa 

Pública” .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 2007, 

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 -------             

----- “ Pretendemos com esta declaração de voto estabelecer um contributo, por menor 
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que seja, para a governação que este documento deixa antever, ao longo do ano 

económico de 2007.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos sempre a esperança de poder, de alguma forma, influenciar a governação da 

Câmara, contribuindo, com as nossas opiniões e sugestões, para minimizar os aspectos 

mais negativos que este documento encerra. Seja qual for o resultado deste esforço, 

entendemo-lo sempre como o cumprimento de uma obrigação perante o Concelho. É 

também o assumir das nossas responsabilidades, enquanto eleitos locais.--------------------

----- Encaramos o ano de 2007, no que à acção da Câmara respeita, com uma grande 

apreensão; quer pela situação a que as finanças municipais já chegaram, e que não é 

possível ultrapassar por um “ passe de mágica “, quer, principalmente, pela forma como 

consecutivamente se insiste em cometer os mesmos erros, que tão maus resultados têm 

dado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A elaboração de um orçamento exige, de todos, seriedade política e formal, sob 

pena de o documento se encontrar comprometido desde a sua génese, o que o pode 

descredibilizar completamente. Mesmo tratando-se de projecções, ou previsões, estas 

devem assentar em princípios de exequibilidade. Parece-nos que estes princípios 

básicos poderão estar comprometidos neste documento, na medida em que no 

orçamento estão inscritas verbas de “Participação comunitária em projectos co-

financiados” no valor de € 3.698.201,00 enquanto o somatório das comparticipações 

inscritas no Plano Plurianual de Investimentos, com as respectivas taxas, é de apenas € 

2.181.701,00, não se percebendo a diferença de € 1.516.500,00. Isto pode significar que 
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fica por explicar a proveniência concreta de uma parte muito significativa deste tipo de 

receitas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Existem, no entanto, muitas outras, e fortes, razões para a nossa grande apreensão 

quanto a este documento, das quais destacaremos as seguintes:--------------------------------

----- 1. O orçamento para o ano de 2007 cresce o dobro em despesas correntes ( € 

1.448.911.,00 ) daquilo que cresce em despesas de capital ( € 731.939,00 ). Significa 

isto que não se vislumbra qualquer intenção de contenção das despesas correntes, pelo 

contrário, crescem quase 27% relativamente à previsão inicial do ano anterior, enquanto 

as despesas de capital têm um crescimento de 8%. Este crescimento, ano após ano, 

com esta dimensão, levou a Câmara Municipal à actual situação financeira, de completa 

asfixia. Manter esta trajectória é financeiramente insuportável.------------------------------------

----- 2. As despesas de capital, com o serviço da dívida crescem quase 12% num único 

ano. O valor total que a Câmara tem que despender, ao longo do ano de 2007, para 

pagar dívida, amortização e juros ascende já a € 83.954.166,60 mensais. Para que se 

perceba melhor, trata-se de mais de 16.800 contos por mês. Mesmo retirando o valor 

relativo ao empréstimo de curto prazo, o que nos parece mais correcto nesta avaliação, 

o valor médio mensal a pagar é de € 63.120,83 ou seja, mais de 12.600 contos por mês. 

É este o resultado, que começamos agora a sentir verdadeiramente, da política que tem 

vindo a ser praticada na Câmara.--------------------------------------------------------------------------

----- 3. As despesas com pessoal continuam a crescer assustadoramente – quase 

275.000 euros num único ano – a um ritmo de quase 12% ao ano. Este crescimento 
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consecutivo é completamente insuportável, pelas finanças Municipais.-------------------------

----- 4. As despesas correntes com aquisição de bens e serviços, crescem mais de 47% 

num único ano, num valor superior a 983.000 euros.-------------------------------------------------

----- 5. As Grandes Opções do Plano e o Plano Plurianual de Investimentos são 

constituídos, em grande parte, pelo “descarregar” de investimentos que foram sendo 

feitos ao longo dos anos, e que pelas razões que conhecemos, não foram pagos 

oportunamente, constando dos documentos apenas para que se possa pagar a dívida 

existente. Esta situação repete-se ano após ano, sem que se possa vislumbrar o seu 

fim, ou até a sua conveniente redução.-------------------------------------------------------------------

----- 6. Questiona-se a oportunidade do lançamento da “ construção de estádio de futebol 

com instalação de relvado sintético”, quando se está a realizar a obra do pavilhão 

Municipal, com todos os constrangimentos financeiros daí decorrentes, obrigando à 

contratação de grandes empréstimos para o seu financiamento. Sendo reconhecida a 

necessidade de construção de equipamentos desportivos de qualidade no Concelho, o 

que a acontecer apenas nos colocaria mais próximos da realidade existente na maioria 

dos Municípios da nossa dimensão, não podemos deixar de questionar a oportunidade. 

Havendo, como parece quererem fazer crer que há, disponibilidades financeiras, não 

existirão outras prioridades no concelho?----------------------------------------------------------------

----- Com este orçamento, as Juntas de Freguesia pouco mais poderão fazer do que 

desempenhar as suas funções administrativas, ficando as respectivas freguesias, e o 

concelho em geral, nas mesmas condições de completa estagnação, pela quase total 
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ausência de investimento por parte da Câmara Municipal.------------------------------------------

----- Piores do que as consequências imediatas, serão os problemas futuros, que, levado 

à prática, este documento certamente provocará, tornando, muito brevemente, a Câmara 

Municipal de muito difícil governação, senão mesmo ingovernável. -----------------------------

----- É por todas estas grandes razões que só podemos ter um sentido de voto. Votamos 

Contra. “ ============================================================ 

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, 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 pelos Senhores 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 

18H00. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 
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