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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSE IS DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================ ================ 

ACTA N.º 27/11 

========== Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, nesta 

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

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (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 09 do corrente mês, 

exarada a folhas 261, ponto 240, deste livro de actas. ---------------------------------------------- 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

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

========== 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, 
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JUSTIFICAR a falta do Vereador, JORGE DE JESUS COSTA, ausente por razões 

pessoais. ============================================================ 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

"Contabilidade" 

253 - 230/260/000 - PROJECTO DO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2012 - 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 2012, cujo valor global das receitas totaliza € 18.750.000,00 

(dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil euros), desagregadas em RECEITAS 

CORRENTES, no valor de € 8.993.060,24 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil 

e sessenta euros e vinte e quatro cêntimos), e RECEITAS DE CAPITAL, no montante de 

€ 9.756.939,76 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e 

nove euros e setenta e seis cêntimos), sendo o valor global das despesas de € 

18.750.000,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil euros), desagregadas em 

DESPESAS CORRENTES, no valor de € 8.869.776,24 (oito milhões, oitocentos e 

sessenta e nove mil, setecentos e setenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), e 

DESPESAS DE CAPITAL, no montante de € 9.880.223,76 (nove milhões, oitocentos e 

oitenta mil, duzentos e vinte e três euros e setenta e seis cêntimos). --------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após as explicações dadas pelo Senhor Presidente, bem como feita 
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uma análise pormenorizada aos 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 eleitos pelo PARTIDO SOCIALISTA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES e ANTÓNIO 

JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, e as abstenções dos Vereadores eleitos pela Coligação 

PSD/PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA 

COELHO, estes com base na declaração 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 2012, 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, foi ainda 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 n.º 169/99, de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------ 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIG AÇÃO PSD/PP -------- 

----- "A Coligação acima referida, na análise que faz à presente proposta de Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de 2012, considera relevante sublinhar os seguintes aspectos: -------------------- 

----- 1º. Os documentos previsionais foram-nos entregues apenas com dois dias úteis de antecedência. 

Só no actual mandato é que isto se verifica.  Nunca esta foi uma prática dos anteriores Executivos.  Não 

surpreende, portanto, que, uma vez mais e à semelhança dos anos anteriores, não foi cumprido o 
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disposto nos números 3 e 4 do artº. 5º. da Lei 24/98, de 26 de Maio, porquanto esta proposta não foi 

previamente apresentada aos vereadores da Câmara Municipal e aos membros da Assembleia Municipal 

que integram os Partidos políticos da Coligação, tal como se encontra estatuído no Estatuto da 

Oposição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por isso, dada a importância que estes instrumentos de gestão financeira assumem na actividade 

do Município de Moimenta da Beira, as medidas que agora integram estes documentos devem ser 

integralmente assumidas pelo Partido Socialista e pelos seus representantes. ----------------------------- 

----- 2º. No sumário executivo que apresenta estes documentos pode ler-se, e é reconhecido, que as 

grandes opções para o próximo ano são influenciadas, obviamente, pela situação de crise que se vive 

no País, que coloca em questão a estratégia de gestão do Município, sobretudo quando não se desiste 

do firme e inalterável propósito de prosseguir no caminho da procura da sustentabilidade económico-

financeira do nosso Município, na trajetória de reduzir despesa corrente e endividamento e, 

simultaneamente, realizar investimento capaz de nos criar bem-estar e de nos distinguir positivamente.  

----- Ora, como diz a sabedoria popular, "sol na eira e chuva no naval" é empreitada que dificilmente se 

alcança. Até porque, como se referiu, a situação financeira e económica e a recessão em que já 

estamos mergulhados, não nos é favorável. ------------------------------------------------------------------ 

----- Pelo contrário, a austeridade necessária para um ano de recessão como o de 2012, aconselhavam 

à elaboração de um orçamento e opções do plano de rigor e pragmatismo. -------------------------------- 

----- 3º Analisemos, agora, alguns aspectos técnicos da estrutura e conteúdo do orçamento e das 

opções do plano, que nos são propostos para o ano de 2012 : ---------------------------------------------- 

----- a) O valor do orçamento da Câmara Municipal de Moimenta da Beira é de € 18.750.000,00 na 

receita e na despesa. Menos € 200.000,00 do que o orçamento do ano anterior o que corresponde a (-

1,1%.); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) As receitas correntes sobem € 18.863,24 (0,2%) e as receitas de capital descem € 218.630,24 

(-2,2%). A parcela Fundos Comunitários corresponde a € 5.936.964,24. A Prestação de Contas do 

ano de 2011, irá, seguramente, informar-nos do comportamento desta parcela da receita, que, tal como 

deixamos exarado na nossa declaração de voto, ficará muito aquém da sua previsão orçamental. 
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Relembro, por se tratar de uma imposição de carácter legal,  a propósito deste assunto, o 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). --------------- 

----- c) A receita corrente Rendimentos de Propriedade apresenta em 2012  um valor de € 

2.400.000,00. Também aqui consideramos que o valor inscrito é inatingível, mesmo sem conhecermos, 

ainda, o valor efectivamente executado, relativamente ao orçamento de 2011. ---------------------------- 

----- d) O valor da Despesa ascende a € 18.750,00,00, sendo € 8.869.776,24 de despesa corrente e € 

9,880.223,76 de despesa de capital. A despesa corrente desce € 22.589,44 (-0,3%) e a despesa de 

capital desce € 177.410,56 (- 1,8%). Tendo em conta a grave situação de crise económica e financeira 

prevista para 2012, consideramos insignificante a descida verificada na despesa corrente. Isto é tanto 

mais verdade se nos lembrarmos que durante o ano de 2012 a Câmara Municipal não pagará o 13º. 

nem o 14º mês de salários, o que faz baixar, significativamente, as despesas com pessoal; -------------- 

----- e) As despesas com aquisição de bens e de serviços, cujo montante era de € 4.653.712,40 e que 

em 2012 se cifra em € 4.982.641,63, sobem € 328.929,23 (7,1%); ---------------------------------------- 

----- f) O serviço de divida, relativo a Empréstimos de médio e longo prazo da Câmara Municipal, vai 

custar ao próximo orçamento € 1.217.275,30. ---------------------------------------------------------------- 

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

----- 4º. O valor das Opções do Plano passa de € 14.954.996,80 em 2011 para € 15.568.383,26 no 

ano de 2012. Uma subida de € 613.386,46. ------------------------------------------------------------------ 

----- O valor do Plano Plurianual de investimentos, que era de € 6.989.430,27, em 2011, passa, 

agora, para € 7.495.633,96. Este valor figura na coluna "definida", o que significa que o financiamento 

dos projectos que lhe está subjacente já se encontra assegurado, e que 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 a Coligação PPD-PSD/CDS-PP não 

partilha, por considerar ambas as premissas falaciosas e irrealistas, como a prestação de contas já 

demonstrou e continuará a demonstrar. ----------------------------------------------------------------------- 
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----- 5º. A aposta da actual governação da Câmara Municipal, em matéria de investimentos, está 

focalizada principalmente na construção do parque desportivo, o 1º. Relvado sintéctico, na construção 

do Centro Escolar de Moimenta da Beira, na requalificação do edifício dos Paços do Concelho, na 

construção da circular rodoviária externa poente de Moimenta da Beira, na ampliação do parque 

industrial e construção do ninho de empresas, na requalificação paisagística do parque da albufeira da 

Barragem do Vilar e na construção de habitações sociais no Bairro da Formiga em Moimenta da Beira. 

Estes são os investimentos com dotação orçamental com algum significado no Plano Plurianual de 

Investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Destes investimentos, à excepção da construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira que tem 

uma comparticipação financeira na ordem dos 90%, dos Fundos Comunitários, e da construção do 1º. 

Relvado sintético, cujo suporte financeiro está muito longe de estar assegurado, dada a sua insuficiente 

comparticipação comunitária, não há garantias que as respectivas candidaturas venham a ser aceites 

e os respectivos projectos homologados. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 6º. Por outro lado, continuamos a verificar que continuam a fazer parte das Opções do Plano, com 

verbas definidas, os seis projectos relativos à construção dos Centros Escolares de Alvite, Leomil, 

Sever, Caria, Vila da Rua e Peva. A questão é muito simples. Infelizmente não há alunos. ---------------- 

----- 7º. Lamentamos que, com o cenário de recessão económica previsto para o ano de 2012, em que 

as questões da Saúde e Acção Social assumem especial transcendência, as Opções do Plano e o 

Orçamento de 2012 não tenham contemplado as despesas sociais que estas duas áreas em situação 

dramática mereceriam, por parte do Governo Municipal Socialista. Na Saúde estão previstos apenas € 

3.000,00, estando esta verba destinada a aquisição de serviços no âmbito da higiene e segurança no 

trabalho. Em Acção Social está inscrita uma verba de € 198.750,00, estando já comprometida com 

projectos de aquisição de equipamento e outros decorrentes de acções em curso. Lamentamos, 

igualmente, que a área da Agricultura esteja apenas contemplada com € 125.000,00, sendo que, 

destes, para incentivos a Associações de Desenvolvimento Local estão destinados € 6.000,00 e € 

119.000,00 serão investidos em regadio e caminhos municipais. É pouco. A Agricultura é a maior fonte 

de produção de riqueza do Concelho. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- 8º. Neste contexto, consideramos que a proposta apresentada das Opções do Plano e do 

Orçamento de 2012 não responde à questão colocada de uma nova estratégia de gestão do Município 

de Moimenta da Beira, denotando, isso sim, ausência de uma estratégia e de um rumo na senda do 

progresso e do desenvolvimento económico e social do Concelho de Moimenta da Beira. ----------------- 

----- 9º. Além disso, o orçamento do ano de 2012, ao não observar as condicionantes externas e 

internas em que se insere, bem como os estritos limites do comportamento das finanças municipais, é 

irrealista por inexequível. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 10º. Também o orçamento de 2012 tem, do lado da receita, inscritos € 6.000.000,00, que 

carecem de suporte legal, por não estar assegurado o seu recebimento, não oferecendo, por isso, 

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. A consequência será, como já é consabido, criar 

do lado das dotações orçamentais da despesa uma miragem financeira suportada por receita que não 

vai chegar a entrar nos cofres da tesouraria da Câmara, conduzindo à assunção de encargos que, em 

nosso entendimento, já estão a iniciar um novo ciclo de endividamento financeiro de curto prazo. ------- 

----- 11º. Tal como afirmamos no ano anterior, consideramos esta proposta como um instrumento de 

gestão financeira na continuidade dos orçamentos e opções do plano anteriores, cuja análise política 

não cria qualquer tipo de ruptura com as anteriores opções e os tão proclamados erros do passado, não 

nos oferecendo, por isso, a inovação e criatividade próprios de um novo projecto político alternativo 

para o Município. Há, todavia, um dado que já é adquirido e que se traduz num abrandamento em 

matéria de investimentos no Concelho e, principalmente, nas Freguesias. O futuro, não muito 

longínquo, encarregar-se-á de nos esclarecer do verdadeiro significado desse abrandamento e fará 

justiça sobre as opções políticas que, ao longo do tempo, foram sendo feitas. Na actual conjuntura, 

política económica e social, tudo é sombrio, instável e imprevisível. Com a crise instalada a nível 

internacional e nacional, mais difícil se torna suster e contrariar energicamente o fatalismo da 

interioridade, o desemprego e o despovoamento em que Moimenta da Beira e grande parte do território 

nacional estão mergulhadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 12º. Daí que, tal como acima expressamos, considerarmos que no orçamento e Opções do Plano 

do ano de 2012, deveria ser feita uma forte aposta nas despesas sociais, designadamente na Saúde, na 

Acção Social e na Agricultura. Na Saúde porque entra já em vigor em janeiro de 2012 o pagamento das 

taxas moderadoras, criadas com o intuito de minimizar os custos com o Serviço Nacional de Saúde, mas 

que comportam valores impraticáveis para a grande maioria da população do Concelho de Moimenta da 

Beira. Somos defensores, também, de uma forte aposta no Serviço de Acção Social, por 

considerarmos que 2012 vai ser um ano em que os mais desprotegidos, e principalmente os mais 

idosos, vão necessitar da solidariedade social das Instituições, das pessoas e muito especialmente do 

Governo e das autarquias. O Município de Moimenta da Beira e as suas Freguesias terão, forçosamente, 

de nesta matéria assumir as suas responsabilidades financeiras e outras, dada a sua relação de 

proximidade com as respectivas populações. Finalmente, consideramos essencial uma forte aposta no 

desenvolvimento da Agricultura. O País vê-se hoje confrontado com o desafio da competitividade, do 

crescimento, da produção e do emprego. Cada Município, à sua escala, deverá dar o seu contributo e 

assumir as responsabilidades do que se passa no seu território. Por outro lado acreditamos também na 

"agricultura de subsistência", nos produtos que o cultivo da terra dá, não só para consumo familiar, 

mas também a produção hortícola para o mercado. A floresta, o Vinho, a Fruta e o leite, entre outros 

produtos agrícolas, são já uma referência de marca na região e no País. Deve, por isso, o Município de 

Moimenta da Beira, fazer uma aposta forte, nesta área, traduzida no seu orçamento e opções do plano 

do ano de 2012, dotando-o com verbas significativas que serão aplicadas, através de regras e 

incentivos criteriosos, em projectos de fomento do regresso ao cultivo da terra e a potenciar os 

rendimentos da produção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13º. Do mesmo modo que nos congratulamos, por idênticas razões, com o facto de ver inscrito 

nas Opções do Plano e no Orçamento de 2012, a aspiração, ainda não concretizada, da ampliação do 

parque industrial e construção do ninho de empresas. É nossa convicção que este será um projecto 

importantíssimo para o Município e para a Região, que já faz de Moimenta da Beira um foco de 

dinamismo industrial, afirmando a sua centralidade regional, nesta atribuição. ---------------------------- 
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----- 14º. Concluímos, conforme começamos. A governação do Partido Socialista tem um dilema que é 

definir uma nova estratégia, bem distante daquilo que eram as suas linhas programáticas eleitorais. Em 

termos pragmáticos a questão resume-se a optar entre a diminuição da dívida existente em finais de 

2009, sacrificando o investimento estruturante, ou, como alguém já afirmou, em gerir a divida de curto 

prazo, aumentando-a, e, simultaneamente, fazer investimento estruturante que crie riqueza e bem 

estar social às populações do Concelho. Esta é a questão. Este é o momento. ----------------------------- 

----- Neste contexto, e tal como decidimos no ano anterior, concluímos a análise ao Orçamento e 

Opções do Plano para 2012, votando pela abstenção, por razões de interesse municipal e por 

considerarmos que, ao longo do ano de 2012, algumas das nossas sugestões e contributos irão ser 

acolhidos, através da sua inclusão nos referidos documentos, utilizando os mecanismos de modificação 

orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto ao demais que ficou exarado nesta declaração de voto, as Prestações de Contas, a seu 

tempo, mostrarão à saciedade da pertinência, ou não, das nossas afirmações." ================ 

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 disposto nos nas 1, 2 e 4, do art. 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 

11H45.  ============================================================= 

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

                                                       

 


