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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ========================================== 

ACTA N.º 26/09 

========== Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Coordenador 

Técnico (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO, 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 11 do corrente mês, 

exarada a folhas 165, ponto 157, deste livro de actas. ========================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H40. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artigo 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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JUSTIFICAR a falta do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausente por ter de 

acompanhar familiar ao Hospital. ========================================== 

 02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

169 – 230/260/000 – PROJECTO DO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

e MAPAS DE PESSOAL, PARA O ANO DE 2010 – 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 Municipal, bem como o mapa de 

pessoal para o ano de 2010, com a seguinte fundamentação política, económica e 

social, e cujo valor global das receitas totaliza € 20.861.636,00, desagregadas em 

RECEITAS CORRENTES, no valor de € 8.794.815,00, e RECEITAS DE CAPITAL, no 

montante de € 12.066.821,00, e que, tendo em conta o princípio do equilíbrio financeiro, 

o valor global das despesas totaliza € 20.861.636,00, desagregadas em DESPESAS 

CORRENTES, no valor de € 8.611.675,00, e DESPESAS DE CAPITAL, no montante de 

€ 12.249.961,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após explicação dada pelo Senhor Presidente e análise 

pormenorizada dos referidos documentos previsionais, e postos os mesmos à votação, a 

Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA, e as abstenções dos Vereadores da Coligação 

PSD/PP, tendo o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, proferido a declaração 
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de voto que a seguir se transcreve, 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, bem como o Mapa de Pessoal, para o ano de 2010, nos 

termos do disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, conjugado com os artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. - 

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

Plano e Mapa de Pessoal 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 DO VEREADOR, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA ---- 

--------------------------------------------- “ORÇAMENTO 2010------------------------------------------------ 

----- O orçamento autárquico é, por definição, um instrumento de gestão financeira onde estão 

previstas e computadas as receitas a cobrar e as despesas a realizar, durante um determinado período 

financeiro (normalmente um ano civil), depois de competentemente autorizado. -------------------------- 

----- O orçamento é, portanto, a tradução financeira do programa de acção do Executivo para o ano de 

2010. Trata-se, por isso, de um documento de capital importância para a actividade municipal e para o 

desenvolvimento local. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nos termos da Lei, o orçamento é elaborado pela Câmara Municipal e submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal na sua última sessão ordinária do ano transacto aquele a que se refere. ----------- 

----- A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, através do seu Presidente, fez entrega aos Vereadores 

da Coligação PPD/PSD e CDS/PP da proposta de orçamento para o ano de 2010, no dia 15 de Dezembro 

corrente, com vista à sua analise, discussão e aprovação na reunião extraordinária marcada para o dia 

18 do corrente mês e que havia sido convocada na última reunião ordinária realizada no passado dia 11 
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de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face ao calendário aqui referido, desde logo todos temos que reconhecer que o tempo de análise 

do orçamento de 2010 reservado aos Vereadores da oposição (dois dias úteis) é manifestamente 

insuficiente, dada a extensão, complexidade e reflexão que o mesmo comporta. -------------------------- 

----- Reconhecemos que se trata do primeiro orçamento do início de um mandato. Reconhecemos, 

também por isso, que há calendários e prazos que convirá cumprir. Mas o que não se nos pode pedir é 

que, em tão curto espaço de tempo, consigamos ter uma percepção detalhada e positiva do documento 

que nos foi apresentado e para o qual não nos foi solicitado qualquer contributo ou opinião. ------------- 

----- As novas tecnologias, entretanto, implementadas no Município resultaram em que toda a 

documentação entregue para as reuniões da Câmara Municipal fosse veiculada por correio electrónico, 

desde o início do ano de 2009. Trata-se de uma medida correcta e de méritos reconhecidos. Todavia, 

somos de opinião que, no que concerne ao orçamento, opções do plano, prestação de contas e mapas 

de pessoal, o método utilizado não tem só vantagens. Em termos de manuseamento, consulta, 

visibilidade, rácios e análises comparativas, este suporte de documentação apresenta até desvantagens. 

Este método implica a impressão de grande quantidade de páginas, só ao alcance dos membros da 

Câmara que disponham de disponibilidade, equipamento tecnológico de que precisam dispor para terem 

essa informação em suporte de papel, para além dos custos financeiros terão que ser suportados a 

expensas próprias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, dentro do possível, tentaremos analisar e interpretar a estrutura e o conteúdo do 

orçamento e das opções do plano, para o ano de 2010: ----------------------------------------------------- 

1. Elementos da documentação que não nos foi entregue e que, em muito, simplificaria a reflexão 

condicionada que nos propomos fazer: ----------------------------------------------------------------------- 

• Resumo das receitas e das despesas valores e respectivas percentagens; ---------------------------- 

• Despesas por classificação orgânica; --------------------------------------------------------------------- 

• Resumo das Opções do Plano – valores e percentagens; ------------------------------------------------ 

• Resumo do Plano Plurianual de Investimentos – valores e percentagens. ----------------------------- 

2. O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2010 terá, antes de mais, de ser enquadrado 
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legalmente e contextualizado pela atmosfera económica em que se situa. Aliás, e muito bem, esse 

enquadramento legal e contextualização são-nos suficientemente retratados nas primeira 17 páginas do 

texto de apresentação do orçamento, na introdução – princípios orçamentais – condicionantes 

económicos da envolvente externa – evolução da economia portuguesa – caracterização da Região 

Norte de Portugal – caracterização do Município de Moimenta da Beira. ------------------------------------ 

----- Tendo em conta a informação disponível, daqui se deve inferir que o orçamento se encontra 

fortemente condicionado pelo percurso e história das finanças municipais, bem como pela 

crise financeira e económica interna e externa, pelo que a prudência e o bom senso 

aconselham a que o rigor e a contenção devem ser a sua principal preocupação. ---------------- 

3.  O valor do orçamento da Câmara Municipal de Moimenta da Beira ascende, à partida, a € 

20.848.636,00, na receita e na despesa. Mais 4,35% do que o do ano anterior que era, inicialmente, de 

(€ 19.987.250,00). Trata-se do valor orçamental mais elevado de sempre, na história do Município 

de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. As receitas de capital ascendem ao valor de € 12.066.821,00. Ultrapassa em € 2.016.821,00, o 

valor das receitas da mesma natureza do ano anterior (€ 10.050.000,00). Isto deve-se, 

essencialmente, à previsão da parcela Fundos Comunitários (€ 8.373.390,00) e que no actual 

orçamento era de € 5.553.219,00. Não tenho dúvidas em afirmar, desde já, que o valor desta parcela 

vai ficar muito aquém da sua previsão. E, a verificar-se esta nossa afirmação, será aqui que reside a 

pedra de toque deste orçamento do ano de 2010, na medida em que o mesmo é suportado por receita 

fictícia, cuja liquidez financeira não chegará a entrar nos cofres da tesouraria da Câmara Municipal. ----- 

----- Lembro a propósito deste assunto que prescreve a alínea b), do ponto 3.3.do POCAL, sob a égide 

Regras Previsionais que “As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser 

consideradas no orçamento em conformidade com a efectiva atribuição pele entidade competente”. 

(sublinhado nosso). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Ainda na receita, previsão das transferências corrente e de capital atingem no orçamento de 2010 

o valor global de € 15.196.590,00, montante que considero ser um valor exagerado, impossível de 

arrecadar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. A previsão da receita corrente Rendimentos de Propriedade ascende a € 2.650.200,00 valor que 

considero inatingível, neste orçamento. No ano anterior este valor era de € 1.490.000,00. O aumento é, 

portanto, de € 1.160.200,00, nesta parcela da classificação económica. ----------------------------------- 

7. O valor da Despesa ascende a € 20.861.636,00, sendo € 8.611.675,00 de despesa corrente e € 

12.249.961,00, de despesa de capital. Trata-se do maior valor orçamental inicial de sempre, na Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------- 

8. O valor das despesas com pessoal é de € 3.034.639,80, ultrapassa pela primeira vez a fasquia dos 

três milhões de euros. Lembro a este propósito que esta verba incluía uma parte de dívida à A.D.S.E., 

que, nesta fase, pensamos já não existir. --------------------------------------------------------------------- 

9. A previsão do valor inicial do Investimento Directo é o maior de sempre € 9.130.856,46. Porém, 

o valor das Transferências de Capital € 1.323.786,59 é inferior ao da mesma parcela do orçamento 

do ano anterior, que era de € 1.423.500,00. ------------------------------------------------------------------ 

10. O valor das transferências de capital das Freguesias ascende a € 469.019,62, enquanto que no 

orçamento anterior este valor era de € 686.000,00, ou seja, as Freguesias vão receber menos € 

213.980.00, no âmbito dos protocolos a celebrar por transferência de competências. Já no que se refere 

às transferências correntes, as mesmas sobem € 5.000,00. ------------------------------------------------- 

11. O serviço de divida, relativo a Empréstimos de médio e longo prazo da Câmara Municipal, vai 

custar ao próximo orçamento € 1.185.317,95. --------------------------------------------------------------- 

12. A poupança corrente, no valor irrisório de € 183.140,00, o mais frágil de sempre, constitui uma 

séria preocupação no respeito pelo escrupuloso cumprimento do princípio do equilíbrio. ------------------ 

-----------------------------------------------OPÇÕES DO PLANO ---------------------------------------------- 

1. O valor das Opções do Plano é de € 16.467.396,12 €. O valor do Plano Plurianual de 

investimentos é de € 9.102.856,46 €. Estes mesmos valores figuram na coluna total e definida, o que 

significa que o financiamento dos projectos que o integram já se encontram assegurados, e há, 

portanto, uma efectiva atribuição, nos termos da lei, Por outro lado isso significa, também, que a 

Câmara dispõe da capacidade financeira para assegurar a parte remanescente, raciocínio que o 

signatário não partilha por considerar ambas as premissas falaciosas e despidas de fundamento. -------- 
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2. Do ponto de vista da sua estrutura e conteúdo considero as acções, projectos e programas das 

opções do plano para o ano de 2010 adequados, capazes de estimular a economia local e de criar 

melhor qualidade de vida no município em áreas como a educação, nos transportes e comunicações, na 

agricultura, na requalificação urbana, no desporto, na cultura e na habitação. ---------------------------- 

----- Todavia convém não esquecer, tal como é naturalmente reconhecido na apresentação destes 

documentos, que “...as opções do plano reflectem, essencialmente, uma evolução dos projectos 

anteriormente apresentados, com uma imagem ligeiramente diferente” É caso para dizer que foi 

sufragada um partido e novos interpretes para governarem com as ideias força, linhas programáticas e 

projectos concretos apresentadas por outro partido. --------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, concluo a análise e reflexão possível ao orçamento para o ano de 2010 e 

respectivas opções do plano, votando pela abstenção, deixando, no entanto, aqui exarado que a 

proposta apresentada é expansionista por demasiada ambiciosa e, como tal, não se conter nas 

condicionantes e limites das finanças municipais e, por isso mesmo, irrealista, por inexequível. Aliás, o 

irrealismo de que enfermam estes documentos é na mesma medida daquilo que lhe sobra em ambição. 

----- É que, do lado da receita a previsão da receita de capital no valor de € 8.797.390,00, para além 

de não ter suporte legal, não oferece qualquer tipo de garantia e de precisão o que irá, desde o inicio do 

exercício, criar um ambiente de instabilidade e insegurança nas finanças municipais. --------------------- 

----- Como consequência, corre-se o risco de criar do lado da despesa de capital uma miragem 

financeira suportada por receita que não vai chegar a entrar nos cofres da tesouraria da Câmara, 

redundando a final na assunção de encargos que irão iniciar um novo ciclo de endividamento financeiro 

de curto prazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente, uma última alerta para a necessidade do escrupuloso cumprimento do principio do 

equilíbrio orçamental. É que o valor irrisório de € 183.140,00 de poupança corrente não oferece 

margem de segurança, nem serve de reforço para custear as despesas de capital. ------------------------ 

----- Por tudo o que acima ficou exarado, somos de opinião que se perde mais uma oportunidade única, 

no primeiro ano do inicio de um mandato, de se travar o percurso e comportamento das finanças da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira, propondo, pela primeira vez e com coragem, um orçamento 
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de contenção e de rigor na sua plenitude e não só neste ou naquele aspecto que representam franjas 

das finanças municipais, os quais não têm expressão naquilo que verdadeiramente afecta os seus 

graves problemas financeiros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Consideramos, portanto, esta proposta como um instrumento de gestão financeira na continuidade 

dos orçamentos anteriores, que não cria ruptura com os erros do passado, sendo ainda mais ambicioso, 

apesar de não haver condições para o efeito.” ===================================== 

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 e para efeitos do disposto nos nºs 1, 2 e 4 do 

art.º. 91º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores 

Presidente da Câmara e Vereadores, e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS 

COUTINHO, sendo seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 

 


