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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUATRO =========================================== 

ACTA Nº. 27/04 

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

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

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão Administrativa 

(que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, de 

2001, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE 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 ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 09 de Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de 

actas 103, cuja ordem  do dia  havia sido previamente distribuída a todos os seus 

membros, dentro do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de18 de 

Setembro. =========================================================== 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ============================================= 
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========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 1, do artº. 64º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR a falta à reunião de hoje da Vereadora ELVIRA DA COSTA BERNARDINO 

DE MATOS FIGUEIREDO, por razões que se prendem com a sua actividade 

profissional. ========================================================== 

052 - 230/260/000 - PROJECTOS  DO ORÇAMENTO  e OPÇÕES DO PLANO  PARA 

O ANO 2005 - Apreciação e votação ====================================== 

========== Pelo Senhor  Presidente  da  Câmara foram apresentados  aos restantes 

membros  do  Executivo  os  projectos do Orçamento e Opções do Plano, que inclui o 

Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Actividades Mais Relevantes do 

Município, para o ano 2005, com a seguinte justificação:-------------------------------------------

---APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2005  

--------------------------INTRODUÇÃO POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL------------------------

----- O Orçamento e Plano de Acção Municipais definem-se como instrumentos 

estratégicos de orientação funcional, que traduzem opções políticas e visam o 

crescimento e desenvolvimento do Concelho, numa perspectiva de integração, 

complementaridade e sustentabilidade.------------------------------------------------------------------

----- Assim, o Orçamento de 2005 mantém uma linha de coerência relativamente aos 

anteriores, exactamente porque as opções e investimentos reproduzem uma matriz de 

crescimento dinâmico e qualitativo, ainda que equilibrados face á complexa realidade 

que temos que tratar e ás limitações financeiras que condicionam a gestão.------------------
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----- - Se não descuramos as infra-estruturas básicas, reforçamos os investimentos 

sociais, naturalmente acompanhados dos encargos que advém de uma melhor e 

acrescida oferta de serviços.--------------------------------------------------------------------------------

----- Uma interpretação  rígida  dos  números,  ainda que  a  ordem dos factores possa 

ser arbitrária, induz-nos, frequentemente, a  desvirtuar a  realidade que  queremos  

enfrentar  ou  administrar.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De pouco valerá discutir índices de investimento se nos limitarmos a afectá-lo a 

conceitos de Despesas Correntes / Capital, negligenciando que encargos como, o 

conforto resultante do aquecimento das escolas, transportes dos alunos, iluminação 

pública e dos diferentes equipamentos, manutenção das várias e infra-estruturas  

equipamentos, encargos com a Segurança Social e saúde dos colaboradores, 

desenvolvimento e apoio a famílias carênciadas (rede social), tratamento, limpeza e 

higiene das vias e localidades, apoio às Associações, Juntas de Freguesia e outras 

colectividades, classificados como Despesas Correntes, poderão capitalizar maior 

investimento futuro, do que, por exemplo a construção de uma estrada.-----------------------

----- Felizmente, com um programa solidamente estruturado e desenvolvido ao longo da 

última década, é hoje possível garantir bons níveis de qualidade de vida, reflectidos na 

rede de infra-estruturas e equipamentos disponíveis em todo o Município.--------------------

----- Efectivamente, quando criamos uma rede de equipamentos condignos, torna-se 

necessário mantê-la, dotá-la de recursos, qualificá-la e até melhorá-la, o que acrescenta 

melhores serviços mas, também mais encargos, eventualmente caracterizados como 
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despesas correntes, facto que incomoda e até confunde alguns políticos, no entanto, 

sempre indisponíveis para os considerar investimento social, e menos ainda, para taxar 

socialmente esses serviços.---------------------------------------------------------------------------------

----- Vivemos um período de viragem e mudança que tem claras implicações no conceito 

de gestão e nas atribuições das autarquias, não sendo despropositadas, aliás como já o 

sugerem os estudiosos desta evolução, equacionar para o futuro uma solução Público - 

Privada para uma administração viável, estável e eficiente dos serviço público.--------------

----- Enquanto pudermos contar com os subsídios e comparticipações comunitárias, 

haverá razões para continuar a fazer investimentos em mais infra-estruturas, mesmo 

com o risco de aumentar o endividamento, pois a conjuntura comunitária que se 

adivinha, obrigar-nos-á certamente a mudar de opções estratégicas.---------------------------

----- Este percurso é racional e tem lógica pois todos reconhecemos que a próxima fase 

se centrará num maior investimento na educação, qualificação e formação das pessoas, 

factores essenciais para uma maior produtividade, mais competitividade e 

consequentemente solidariedade, expressa na distribuição de riqueza e na igualdade de 

oportunidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- O Orçamento do Município para o ano 2005 assume o valor global de 14.864.600,00 

€. Ao efectuarmos a comparação com o orçamento do ano anterior (14.100.000,00 €), 

verifica-se uma evolução de 5,42%, o equivalente a um acréscimo de 764.600,00 €.-------

----- A elaboração do orçamento, teve como pressupostos entre outros, o principio da 
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anualidade, universalidade, especificação e do  equilíbrio.-----------------------------------------

----- a 1) Deste modo, o valor global das Receitas totaliza 14.864.600,00 € desagregadas 

em Receitas Correntes no valor de 5.802.797,00 € e,  Receitas de Capital no valor de 

9.056.803,00 €. Especificamente, verifica-se que da totalidade das receitas, as Receitas 

Correntes têm uma representatividade de 39,04%, enquanto que as Receitas de Capital 

têm uma  representatividade de 60,93 %. --------------------------------------------------------------- 

----- Ao analisarmos a evolução das Receitas face ao Orçamento do ano 2004, 

constatamos que o valor estimado para as Receitas Correntes tem um acréscimo de 

253.200,00 € (5.549.597,00 € em 2004), o equivalente a 4,56 %, enquanto que as 

Receitas de Capital têm um acréscimo de 511.400,00 € ( 8.545.403,00 € em 2004), o 

equivalente a 5,98 %.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- a 2) Ao analisarmos o valor Global das Despesas, e face ao principio do equilíbrio    

financeiro, tal como as Receitas, estas totalizam 14.864.600,00 €. O valor orçamentado 

para as Despesas Correntes ascende a 5.422.990,00 €, enquanto que o valor das 

Despesas de Capital ascende a 9.441.610,00 €. Especificamente, do valor total, verifica-

se que as despesas Correntes têm uma representatividade na totalidade das Despesas 

de  36,48 %, enquanto que as Despesas de Capital assumem uma representatividade 

de 63,52 %.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Comparativamente com os valores Orçamentados para o ano de 2004, em termos 

absolutos, o valor das Despesas Correntes aumenta 1.165.509,00 € (4.257.481,00 € em 

2004), o equivalente a 27,38 %, enquanto que as Despesas de Capital diminuem 
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400.909,00 € (9.842.519 € em 2004 ), o equivalente a 4,07 %.------------------------------------

----- Se efectuarmos a mesma análise comparativa, em termos relativos verifica-se que 

as Despesas Correntes aumentam 6,29 pontos percentuais e contrariamente as 

Despesas de Capital diminuem 6,29 pontos percentuais.-------------------------------------------

----- Ao interpretarmos as principais variações justificativas da evolução do Orçamento 

podem retirar-se as seguintes ilações:--------------------------------------------------------------------

----- 2.1 O aumento nas Despesas Correntes do Orçamento de 2005 face a 2004,  incide 

basicamente na aquisição de serviços. Esta rubrica teve um acréscimo de 934.850,00 € , 

no entanto, tal situação é explicada pelas seguintes situações:-----------------------------------

----- A rubrica de Encargos com Instalações – apresenta um valor superior ao ano 

transacto de 110.000,00 €. Nesta rubrica são contabilizados os custos com a 

electricidade pública das escolas e outros edifícios, e os combustíveis e gás  para 

aquecimento. Ao Orçamentar-mos este valor, foi considerado também  o inevitável 

aumento do custo da electricidade (7%), no qual se estima que para o ano de 2005 o 

aumento oscile entre 7 e 9 %. Por outro lado, face a experiências de anos anteriores e, 

dado que estamos perante um factor exógeno a mecanismos de controlo, o valor foi 

estimado com base em dados médios históricos.-----------------------------------------------------

----- O valor Orçamentado para a rubrica de Transportes Escolares, apresenta um 

aumento 210.000,00 €. Esta evolução provém do aumento do custo dos transportes que 

de acordo com informações dos fornecedores  ascenderá  a  8%.  Adicionalmente  à  

execução  prevista  para  o ano  2005,  foram  estimados  custos  assumidos  e não  
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pagos  na totalidade relativos ao ano 2004.-------------------------------------------------------------

----- Outros Trabalhos Especializados -  Esta rubrica tem uma particularidade face ao 

ano anterior. Enquanto que no ano 2004 foram orçamentados 65.000,00 €, no ano 2005 

foram 486.000,00 €. Assim, verifica-se um acréscimo de 421.000,00 €. Esta rubrica 

pressupõe que sejam aqui registados os custos com entidades prestadoras de serviços, 

ou seja, entidades especializadas nos serviços que prestam, externos aos Serviços da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nos anos anteriores estes custos eram contabilizados em rubricas de Despesas de 

Capital, (Transferencias de Capital para Sociedades), no entanto, dado tratarem-se de 

trabalhos especializados foram transferidos para Despesas Correntes. Obviamente que 

esta alteração irá provocar um efeito desfavorável nas Despesas Correntes, e por sua 

vez irá tornar mais deficitárias as Despesas de Capital, havendo assim um impacto 

duplicativo, desfavorável na óptica da argumentação política dos conceitos de Despesa 

e Investimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Exemplificando, são considerados nesta rubrica os custos com os seguintes 

fornecedores e entidades; -----------------------------------------------------------------------------------

----- Residouro – Tratamento de Resíduos Sólidos --------------------263.000,00 € -------------

----- Resur – Recolha e Limpeza de Residuo----------------------------154.000,00 € -------------

----- ARS – Análises de Àguas --------------------------------------------- 6.000,00 € ----------------

----- Clinica Laboratorial – Análise de Águas --------------------------- 12.000,00 € --------------- 

----- Mapa de Ruído – Projecto --------------------------------------------- 5.000,00 € ---------------- 
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----- Carta Educativa --------------------------------------------------------10.000,00 € ------------------ 

----- Como é possível constatar, as situações enunciadas são puramente inerentes a 

atribuições do Município, o que caso não fossem aqui enunciadas, teriam um impacto de 

menos 45% do aumento dos das Despesas Correntes com a aquisição de serviços, e 

em contrapartida, este impacto far-se-ia reflectir nas Despesas de Capital.--------------------

----- - Outros Serviços - Face ao ano anterior, esta rubrica apresenta uma variação de 

142.500,00 €. Este aumento resulta da contemplação dos encargos com a Agenda 

Cultural do Município, como por exemplo a festa de S. João e outros eventos 

(130.000,00 €), a criação o Gabinete Técnico Florestal, que não existia no ano 2004 no 

valor de 25.000,00 €, e outros projectos de desenvolvimento social.----------------------------- 

----- Transferências Correntes - Nesta rubrica constam as transferências feitas para as 

Juntas de Freguesia, Associações e outras Instituições.--------------------------------------------

----- - Enquanto que no ano 2004 foram orçamentados 691.000,00 €, no ano 2005 foram 

orçamentados 845.000,00 €. Existe assim um aumento de 154.000,00 € resultante das 

seguintes situações:-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Juntas de Freguesia 21.000,00 €, mais 5% do que no ano 2004;---------------------------

----- Prolongamentos Escolares  foram considerados 160.000,00 €;-----------------------------

----- Clubes - foram considerados 120.000,00 €;-------------------------------------------------------

----- AIRV - foram considerados 15.000,00 €;-----------------------------------------------------------

----- Rede Social - 80.500,00 € - (Não existia em 2004)----------------------------------------------

----- Outros Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------------



 FlFlFlFl.57 
______________ 

 
                                                           04.12.02 

 
Liv º .  119L iv º .  119L iv º .  119L iv º .  119     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

----- Informação Adicional – Apesar dos factos anteriores explicarem praticamente as 

grandes variações ocorridas nos dois orçamentos, salienta-se outras situações 

relativamente a custos que o Município suporta e que são exógenos ao seu controlo. Por 

exemplo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Encargos com Saúde: Foram orçamentados 184.200,00 € mais 101.200,00 € do que 

o ano 2004;------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Formação: + 9.700,00 € do que no ano 2004 ----------------------------------------------------

----- Seguros : + 8.000 €.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O facto de o Orçamento das Despesas de Capital apresentar uma redução de    

400.909,00 € face ao ano 2004, tal é explicada essencialmente pelos seguintes 

factores:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Amortização / Pagamento de Investimentos (obras) que constavam no Orçamento 

de 2004 e não constam no Orçamento de 2005 por se encontrarem concluídas e pagas, 

e/ou constam em valor inferior; por exemplo:-----------------------------------------------------------  

Biblioteca Municipal (totalmente paga) 65.810,85 € 

Central de Camionagem (totalmente paga) 42.000,00 € 

Complexo da Barragem (totalmente paga) 160.000,00 € 

Requalificação das entradas da Vila (totalmente paga)                       66.000,00 € 

Qualificação urbana da Variante Escolar (totalmente paga)              245.000,00 € 

Construção do Arru. da Zona Oeste da Vila        123.000,00 € 

Largo do Tabolado (totalmente paga)    185.000,00 € 

 Abastecimento de Água e Saneamento de Nagosa (totalmente paga)    96.000,00 € 

 Escola Carolina Guedes 156.000,00 € 

 Remodelação do Mercado Municipal 110.000,00 € 



 FlFlFlFl.58 
______________ 

 
                                                           04.12.02 

 
Liv º .  119L iv º .  119L iv º .  119L iv º .  119     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 
 Circuito de Manutenção de Leomil 17.000,00 € 

 EM 529 a EM 526 14.000,00 € 

 Campos Polidesportivos 86.000,00 € 

 Abastecimentos de Água e Etar de Paçô 112.000,00 € 

 Cemitério de Moimenta 10.000,00 € 

 Saneamento de Castelo 49.000,00 € 

 Várias Etar´s (Paraduça, Arcozelo, Segões) 34.000,00 € 

 Centro Histórico de Leomil 22.500,00 €  

 EM 514 136.000,00 € 

 EM 1039 138.500,00 € 

TOTAL 1.867.810,00 € 

----- Destacam-se, entre outras, as situações anteriores, onde foram efectuados 

pagamentos que ascenderam a 1.867.810,00 €. Estas são apenas os investimentos 

mais relevantes.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Investimentos que foram considerados no Orçamento de 2004, que não sendo 

iniciados, foram considerados no orçamento de 2005, no entanto, com valor estimado de 

execução inferior, por exemplo:Pavilhão  GimnoDesportivo – Anteriormente  foram  

orçamentados  1.000.000,00  € e no  Orçamento  de  2005  foram  700.000,00 €. Logo 

existe um diferencial de 300.000,00 €. ------------------------------------------------------------------- 

----- Tal como foi mencionado nas Despesas Correntes, os valores mencionados na 

rubrica de Outros trabalhos Especializados, eram contabilizados como Despesas de 

Capital. O efeito desta situação têm um impacto  aproximado de  400.000,00 €.-------------

----- Assim, considerando o impacto das situações enunciadas, estas totalizam cerca de 

2.600.000,00 €. Dado que as despesas de Capital sofrem uma redução de 409.909,00 €, 

verifica-se que esta resulta da mera operacionalidade da Câmara Municipal, pois 
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existem Investimentos novos e, existem outros que apesar de estarem em curso, parte 

significativa da sua execução aconteceu  em  períodos  anteriores, daí  que  não  

tenham  reflexo no Orçamento do próximo ano.-------------------------------------------------------

------------------------------------- OPÇÕES ESTRATÉGICAS--------------------------------------------

----- Para o ano 2005, os investimentos a efectuar no Município, encontram-se bem 

definidos, sustentados estrategicamente e direccionados pela sua complementaridade 

em necessidades múltiplas. Destacam-se os seguintes Malha Viária Intermunicipal; 

Pavilhão Gimnodesportivo e seus acessos; Projecto Florestal; Projecto Ambiental do 

Paiva; Habitação Social; Conclusão da Rede de Saneamento Básico e ETAR’s; Reforço 

e Remodelação das Rede de Abastecimento de Água; Ninho de Empresas; Projecto 

URBCOM; Rede de Águas Pluviais; Continuação da Requalificação Urbana ( Sever, 

Arcas, Leomil, Alvite).-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------- INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO-------------

----- Face ao elevado volume de investimentos e obras em curso, estima-se que no ano 

2005 possam ser concluídos os seguintes projectos: Largo do Tabolado; Entradas da 

Vila (Rotunda); Externato Infante D. Henrique; Mercado Municipal; Escola Pré-Primária 

dos Arcozelos; Saneamento de Nagosa;  Saneamento de Paçô; EN 329; EN 514; Escola 

Carolina Guedes.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------CONCLUSÕES-------------------------------------------------- 

----- Assumimos total responsabilidade sobre a gestão do Município, com plena 

consciência de que o fazemos com equidade, visão estratégica e bom senso, sempre 
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legitimados pela confiança que o Povo democraticamente nos concedeu e, de que a 

Digna Assembleia Municipal é fiel depositária.--------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após uma análise pormenorizada dos projectos do Orçamento e 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Actividades Mais 

Relevantes do Município) e postos os mesmos à votação, a Câmara deliberou, por  

maioria, APROVAR os  projectos  de Orçamento e Opções do Plano para o ano 2005,  

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

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

Partido Social Democrata, presentes, e os votos contra dos Vereadores do Partido 

Socialista, tendo o Senhor Presidente, face ao empate verificado na votação deste 

assunto, usado do voto de qualidade, nos termos do nº. 2, do artº. 89º, da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2003, de 11 de Janeiro. -------------------------- 

----- Mais foi  deliberado, submeter   os  referidos projectos à aprovação da  Assembleia    

Municipal,  nos termos  e  para    efeitos   do  disposto  na   alínea   b), do nº. 2, do       

artº. 53º., conjugado   com   o    disposto   no    nº. 1,    do    artº. 88º.,    da    referida Lei 

nº. 169/99, de   18   de  Setembro,  com  a  nova   redacção   dada   pela   Lei nº. 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Declaração  de  voto  que fundamenta  a posição dos Vereadores do Partido 

Socialista,  relativamente ao  Orçamento,  Grandes  Opções  do  Plano (Plano  

Plurianual  de Investimentos, e Plano de Acividades  Mais  Relevantes), referentes ao 

ano de  2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------- Declaração de Voto -------------------------------------------------

----- “Não podemos deixar de começar a apreciação a estes documentos, relativos ao 

exercício de 2005, sem uma referência aos mesmos documentos, relativos ao exercício 

de 2004. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Apesar de ainda não haver o pleno conhecimento da execução orçamental de 2004, 

o que apenas saberemos com a respectiva prestação de contas, é já possível antever 

fortes discrepâncias entre o que nos foi proposto, e aprovado, e o que acabou por ser 

realizado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Cremos que estas referências são vantajosas, para que possamos todos aquilatar 

da credibilidade dos documentos que, ano após ano, nos vão sendo apresentados, 

como sendo orientadores da vida do Município.-------------------------------------------------------

----- Da mesma forma que, por princípio, atribuímos todo o crédito ao conteúdo dos 

documentos apresentados, retirando daí todas as consequências, entendemos ser útil 

chamar a atenção para o respectivo desrespeito, sempre que isso constitua, ou tenha 

constituído, razão de alteração no posicionamento político que cada um tem 

relativamente a estes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Com efeito, a posição que tomamos relativamente ao último Orçamento / Grandes 

Opções do Plano,  teve como principal razão de ser aquilo a que, em face da 

apresentação dos actuais documentos, podemos já chamar um equívoco.--------------------

----- Infelizmente tínhamos razão quando afirmamos “ ou os actuais responsáveis têm 

que reconhecer que desperdiçaram muitos anos, com prejuízos incalculáveis para o 
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Município, ou este Orçamento representa um descuido e um completo desprezo pelas 

respectivas implicações”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não tinha razão o Sr. Presidente da Câmara quando afirmava que aquele 

Orçamento se regia, entre outros princípios por “ Realismo, porque respeita as regras 

previsionais legalmente impostas, não induzindo os beneficiários e executores em falsas 

expectativas;” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Afinal, não estávamos perante “ uma boa intenção “, estávamos, claramente 

perante “ um descuido “. Um descuido   que  nos  induziu em  erro, e  que  terá  

provocado  o  mesmo efeito   na Digníssima  Assembleia  Municipal,  levando-nos,  a  

todos,  a  aprovar o  que  se veio  a  verificar ser um mau Orçamento, que não conseguia 

sequer cumprir os seus próprios pressupostos.-------------------------------------------------------- 

----- Os documentos que agora nos são propostos, são o retomar de um caminho. Um 

mau caminho, que, do nosso ponto de vista tanto tem penalizado o Município.--------------- 

----- Em termos orçamentais estamos perante um enorme aumento das despesas 

correntes ( mais de 27% ), relativamente ao último Orçamento aprovado. ---------------------

----- Mesmo relativamente à última execução orçamental conhecida ( 2003 ), o que se 

propõe, em termos de despesas correntes, é um aumento superior a 36%, o que implica 

um aumento médio anual de 18 %. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Convenhamos que em dois anos, nos quais as Transferências para o Município ( 

FBM+FGM+FCM ) apenas aumentaram 3% ( 2004 ) e 3.8% ( 2005 ), a própria Câmara 

aumentar a sua previsão de despesas correntes em 18%, em média, contra uma média 
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anual de aumento de 3.4%, só pode conduzir a uma situação de grande 

endividamento e de muito reduzida incidência de investimento. --------------------------- 

----- É verdadeiramente impressionante que a Câmara se proponha, em apenas dois 

anos – entre 2003 e 2005 – passar de uma execução em despesas correntes de 

3.978.901.62 € para uma previsão, no mesmo tipo de despesas de 5.422.990.00 €. Não 

se trata de um aumento qualquer, muito menos de um aumento ao nível da inflação, ou 

até ao nível dos aumentos verificados nas transferências para o Município ( 

FBM+FGM+FCM ). Trata-se de um aumento de previsão de despesa corrente no 

montante de 1.444.088.38 €, contra um aumento, nas referidas transferências, de 

apenas 354.065.00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Mesmo que todo o aumento verificado, nas referidas transferências, fosse destinado 

a fazer face ao aumento das despesas correntes, o que seria por si só um procedimento 

por princípio errado, verificamos que o respectivo valor é completamente insuficiente. 

Daqui resulta, inequivocamente, uma de duas hipóteses para a Câmara: ou investe 

menos, ou endivida-se mais. Talvez ainda uma terceira hipótese resultante das 

duas anteriores: menor investimento e maior endividamento. ------------------------------

----- O presente Orçamento demonstra que as finanças Municipais atingiram já níveis 

verdadeiramente preocupantes. Com esta sucessiva e fatal desorientação em termos 

de gastos, a Câmara consegue, já em 2005, uma proeza digna de registo: pela 

primeira vez, o valor das despesas correntes – gastos diários – é em tudo 

semelhante ao valor total das transferências financeiras para o Município ( antigo 
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FEF ). O valor das transferências é de 5.488.428.00 €, sendo o valor previsto das 

despesas correntes de 5.422.990.00 €. Isto significa que, mesmo que a Câmara cumpra 

o valor das despesas correntes, sobram apenas, das referidas transferência, 65.438.00 

€ para comparticipar investimentos durante todo o ano de 2005. Basta um pequeno 

deslize nas despesas correntes, para que todo o FEF – correntes e capital - não seja 

suficiente para pagar apenas os gastos diários da Câmara Municipal.--------------------------

----- Para aquilatar do caminho desastroso que tem sido seguido, nomeadamente nos 

últimos anos, basta verificar que, no ano de 2001 – último ano do mandato autárquico 

anterior – esta relação era ainda bem diferente. Enquanto o FEF foi de 4.444.798.04 €, 

as despesas correntes foram  de  3.444.168.70 €.  Apesar  de  tudo  ainda sobravam 

mais de 1.000.000.00 €  ( um milhão de euros ) por  ano  para  comparticipar  

investimentos. Agora  sobram,  se  sobrarem  65.438.00 €. ------------------------------------- 

----- É com grande preocupação e alguma revolta que, tantos anos passados sobre as 

nossas constantes chamadas de atenção para a ruína a que estavam a ser conduzidas 

as finanças Municipais, verificamos que, tal como tem acontecido ao longo dos anos 

com as Freguesias, com grandes prejuízos para as respectivas populações, a Câmara 

foi colocada numa situação em que as referidas transferências mais não servem 

do que para pagar os gastos correntes. E os investimentos? O que responderá o Sr. 

Presidente da Câmara aos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, quando estes lhe 

pedirem, legitimamente, que complemente financeiramente os respectivos 

investimentos? Responder-lhes-á: a nossa Câmara está tão limitada como a sua 
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Junta? É uma hipótese muito séria! -------------------------------------------------------------------

----- Se quanto às despesas correntes é o que se vê, relativamente às despesas de 

capital, e até por consequência, o cenário fornecido pelo actual Orçamento não é mais 

animador: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A previsão de despesas de capital baixa de 2004 ( 9.842.519.00€ ) para 2005 ( 

9.441.610.00€). ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Apesar do valor global do Orçamento aumentar 764.600.00 €, a previsão de 

despesas de investimento baixa em 400.909.00 €. Isto significa que o aumento proposto 

ao nível do valor global do Orçamento não terá nenhum efeito positivo no investimento 

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

----- Com um Orçamento maior em 2005, a Câmara propõe-se gastar mais, mas investir 

menos, como tem vindo a acontecer, sistematicamente, ao longo dos últimos anos.-------- 

----- Existe, no entanto, uma despesa de capital, que aumenta bastante relativamente à 

última execução orçamental conhecida ( 2003 ) – passivos financeiros ( juros e 

amortização de empréstimos ) – que a Câmara pagará à banca ao longo do ano de 

2005. Esta rubrica aumenta de 324.519.00 € para 479.330.00 €. Apresenta um aumento 

superior a 47%. A prazo, esta rubrica passará a constituir-se mais um forte 

constrangimento ao desejável investimento. ----------------------------------------------------------- 

----- As diversas condicionantes que temos vindo a descrever, fruto das más condições a 

que as finanças Municipais têm sido levadas por esta governação, só podem conduzir a 

um mau Orçamento, e a um mau Plano de Actividades, como é aquele que agora 
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apreciamos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Um Orçamento que atinge um valor global de quase três milhões de contos ( 

14.864.600.00 € ), mas que tem como referência a última execução orçamental 

conhecida de menos de dois milhões de contos ( 9.489.912.90 € ). -----------------------------

------ Um Orçamento que prevê arrecadar receitas de capital no valor de 9.056.803.00 €, 

mas que tem como referência a última execução orçamental conhecida, em que apenas 

foram arrecadados 4.658.192.00 € - cerca de metade - ao mesmo tempo que se prevê a 

realização de investimentos no montante de 9.441.610.00 €, mas que tem como 

referência a última execução orçamental conhecida com apenas 5.511.011.00 €, uma 

vez mais, cerca de metade. ---------------------------------------------------------------------------------

----- É caso para perguntar a cada Sr. Presidente de Junta de Freguesia : dos quase 

três milhões de contos orçamentados para o ano de 2005, que parte cabe à 

respectiva Freguesia? Quais os investimentos que aí se prevêem realizar? -----------

----- Tentaremos dar uma ajuda. A maior parte das verbas inscritas nas Grandes Opções 

do Plano, destinam-se a pagar dívida resultante de obras que foram sendo feitas, e não 

pagas, ao longo de muitos anos. Damos apenas como exemplo os casos das E.M. 514 ( 

Moimenta/Peravelha/E.N. 323 ), E.M. 519 ( Moimenta/Castelo) e do Caminho Municipal 

1039 ( Alvite/E.N. 329 ). Muitos outros exemplos constam deste plano.-------------------------

----- Existem nas Grandes Opções do Plano poucos novos investimentos, e até, poucos 

investimentos cuja realização física se preveja possa efectivar-se em 2005, notando-se 

como já se referiu, a existência de fortíssimos constrangimentos, provocados pela 
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grande dívida acumulada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Existe no entanto um investimento que, pela sua dimensão e também pelas grandes 

expectativas criadas merece a nossa especial atenção. Trata-se da Construção e 

Equipamento do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal. ---------------------------------------------

----- Ao fim de tantos anos de promessas, finalmente esta obra parece poder avançar. 

Dizemos apenas que parece poder avançar porque, no momento em que já decorre o 

concurso para adjudicação da obra, existem ainda grandes problemas correlacionados, 

nomeadamente ao nível da disponibilidade dos terrenos necessários à sua implantação.  

----- Consideramos completamente inaceitável que a Câmara não tenha ainda, nesta 

fase do concurso, todos os terrenos necessários disponíveis.------------------------------------- 

----- Quanto ao respectivo financiamento, verificamos, com grande preocupação que, 

para um investimento total previsto de 2.900.000.00 €, sendo que a previsão inscrita 

para o ano 2005 é de 700.000.00 €, o único financiamento até agora garantido ronda os 

425.000.00 €, dos quais a Câmara apenas conseguiu fazer inscrever em PIDDAC o 

valor risível de 15.000.00 €. Se não se tratasse de um assunto tão sério, diríamos que 

se trata de uma brincadeira! -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mas quanto às verbas inscritas em PIDDAC, no que ao Município de Moimenta da 

Beira se refere, já estamos habituados a valores completamente desadequados das 

nossas necessidades e até dos nossos direitos. ------------------------------------------------------

----- Basta referir que, nos últimos três anos ( 2003, 2004 e 2005 ), as verbas inscritas no 

PIDDAC, para o Concelho de Moimenta da Beira, totalizam 165.935.67 €,  quando a 
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média atribuída aos 24 Concelhos do Distrito é de 4.246.262.33 €. Basta referir que dos 

24 Concelhos, apenas 4 viram ser inscritas verbas inferiores às de Moimenta da 

Beira. Todos os restantes 19 foram beneficiados, e muito, relativamente ao nosso 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Bastaria a este propósito referir que, no ano de 2005, os valores inscritos em 

PIDDAC, per capita, para Moimenta da Beira são de 7.00 €, sendo a média de todos os 

restantes Concelhos de cerca de 66.00 €. --------------------------------------------------------------

----- Se a um péssimo Orçamento Municipal juntarmos, como é o caso, dotações para 

comparticipações externas, completamente insuficientes, só podemos concluir que o 

ano de 2005, será mais um ano a perder, no caminho que pretendemos para o 

nosso Concelho, no que à acção da Câmara Municipal diz respeito. É por tudo isto que 

reprovamos, votando contra, os documentos em análise. ------------------------------------------ 

----- Temos esperança que estes documentos, as condições que os originaram e a 

respectiva prática política, constituam mais do que o fim de um mandato 

autárquico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Temos esperança que constituam também o fim de um ciclo político, 

correspondente ao ciclo dos actuais governantes da Câmara Municipal, que, como fica 

amplamente demonstrado, se encontra completamente esgotado”. ================ 

03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 

03.01 – Divisão de Obras Municipais 

“Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 
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052 - 310/302/408 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL  

DE MOIMENTA DA BEIRA - Acto Público de Abertura de Propostas - Recurso 

Hierárquico apresentado pela firma EDIVISA - Empresa de Construção, S.A. ===== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

15 de Novembro último, exarada a folhas 251, ponto 259, do livro de actas n.º 118, em 

que foi deliberado solicitar à CCDRN um parecer jurídico, com carácter de urgência, o 

qual servirá para fundamentar a decisão que vier a ser tomada pelo órgão executivo, 

presente à reunião o respectivo processo, que vem acompanhado do Parecer Jurídico, 

emitido pela Direcção Regional da Administração Local, da CCDRN, registado nesta 

Câmara sob o n.º 7811, nesta data, que  nesta acta se considera integralmente transcrito 

e dela fica a fazer parte integrante.------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o recurso hierárquico 

apresentado pelo concorrente EDIVISA – Empresa de Construções, S.A., tendo por 

base a decisão constante da Acta da Comissão de Abertura de Propostas, a qual foi 

corroborada pelo Parecer Jurídico da CCDRN, nomeadamente no seu ponto 5, das suas 

conclusões finais, segundo o qual o concorrente não detém alvará relativamente a 

qualquer uma das subcategorias exigidas, bem como a respectiva classe que cubra o 

valor global da proposta, pelo que deve manter-se a decisão de rejeição da proposta, 

indeferindo, para o efeito, o recurso hierárquico interposto. ----------------------------------------

---- Mais deliberou a Câmara, e também por unanimidade, dar conhecimento desta 

deliberação ao recorrente e aos demais concorrentes, no cumprimento do disposto nos 
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artigos 68.º e 171.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------- 

----- A partir desse momento, cumprido que esteja tal desiderato, poder-se-ão considerar 

afastados os efeitos suspensivos inerentes à interposição do recurso hierárquico, 

retomando-se a normal tramitação procedimental, prevista no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de Março. =========================================================== 

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, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

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

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


