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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DOZE ========================================== 

ATA N.º 27/12 

========== Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, 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 ata 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, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 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 07 do corrente mês, exarada a folhas 266, ponto 226, deste livro de 

atas. =============================================================== 

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

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

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

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
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“Secção de Recursos Humanos” 

246 – 120/134/000 – LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO – ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGÂNICA – Proposta para aprovação do mod elo da estrutura e do 

número máximo de unidades orgânicas nucleares, flex íveis, subunidades 

orgânicas e equipas de projeto  ========================================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 20 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------  

-------- “ A presente alteração ao regulamento de organização e serviços municipais tem por base a 

aprovação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 

dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, inserindo-se 

na produção de diversos diplomas legislativos decorrentes da assinatura do memorando de 

entendimento entre o governo português e a Troika. --------------------------------------------------------- 

----- Refira-se que a citada Lei n.º 49/2012, impõe no artigo 25º, n.º 1 a obrigatoriedade dos 

municípios adequarem o seu modelo organizativo às regras e critérios nela previstos, até 31 de 

dezembro de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que se refere concretamente ao provimento dos cargos dirigentes, os critérios estabelecidos 

nos artigos 6º, 7º e 8º do referido diploma legal impõem ratios entre o número de dirigentes a prover 

e: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- a) o total da população do município (residente e em movimento pendular); -------------------------- 

----- b) a participação do município no montante total dos fundos; ----------------------------------------- 

----- c) o número total de dormidas turísticas. ---------------------------------------------------------------- 

----- Da aplicabilidade dos critérios supra referidos resulta o seguinte número máximo de dirigentes que 
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a Câmara Municipal de Moimenta da Beira poderá prover: --------------------------------------------------- 

----- - Um (1) Diretor de Departamento, por força do n.º 3, do aludido artigo 7.º, uma vez que o 

Município de Moimenta da Beira tem uma participação no montante total dos fundos, a que se refere o 

nº 1, do artigo 19.º, da Lei nº 2/2007, superior a 2/1000; -------------------------------------------------- 

----- - Três (3) Chefes de Divisão, por força do disposto na alínea b), do nº 1, do supra mencionado 

artigo 8.º, considerando que o Município de Moimenta da Beira tem uma população de 10.212 

habitantes, de acordo com os indicadores constantes do Censo de 2011; ---------------------------------- 

----- - Um (1) cargo de direção intermédia de 3º grau ou inferior, por força do disposto no n.º 1, 

do acima referido artigo 9º. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Deste modo, as principais alterações na estrutura de modelo organizativo da Câmara Municipal 

agora apresentadas correspondem à: ------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Eliminação dos três departamentos municipais, previstos na atual estrutura; --------------------- 

----- 2. Criação do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS; --------------------------- 

----- 3. Extinção das atuais DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS e DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO; -------------------------- 

----- 4. Criação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS URBANISMO E AMBIENTE; ----------------------- 

----- 5. Criação da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. ------------------- 

----- Assim, proponho, com fundamento no disposto no artigo 25º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, conjugado com o Decreto-Lei n.º 305/09, de 23 de outubro, que o órgão executivo 

municipal aprove e delibere submeter a subsequente deliberação da Assembleia Municipal, a 

presente proposta para a estrutura orgânica da Câmara Municipal, nos seguintes termos e 

condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1. Relativamente ao modelo de estrutura orgânica: ---------------------------------------------- 

----- Que seja adotado pela Câmara Municipal, um modelo de estrutura orgânica do tipo hierarquizado, 

a que se refere a alínea a), do n.º 1, do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, por 

se tratar do modelo que, satisfazendo as necessidades de reorganização dos serviços municipais, 

melhor se adequará aos objetivos de flexibilização e permanente ajustamento dos serviços às 
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necessidades existentes; --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Relativamente à aprovação da estrutura nuclear ---------------------------------------------- 

----- Que seja aprovada pela Câmara Municipal uma proposta de criação de um Departamento 

Municipal, designado por Departamento de Administração, Finanças e Obras, a quem compete: --------- 

---- a) Assegurar a assessoria técnico-administrativa à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara; -- 

----- b) Promover o desenvolvimento organizacional e otimização dos processos de trabalho, como 

suporte à melhoria do desempenho individual; --------------------------------------------------------------- 

----- c) Contribuir para a criação de uma cultura de melhoria contínua, baseada na simplificação de 

procedimentos, monitorização sistemática do desempenho e orientação para a obtenção de resultados;  

----- d) Participar nas atividades de planeamento estratégico municipal, designadamente nas suas 

vertentes financeira e económica; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Coordenar as atividades municipais, no âmbito do planeamento urbanístico e do ordenamento 

do território, bem como do ambiente e serviços urbanos; --------------------------------------------------- 

----- f) Coordenar o serviço de auditoria interna, realizando operações através de uma abordagem 

sistemática e disciplinada, que permitam ao Município alcançar os seus objetivos, na avaliação e 

melhoria da eficácia dos processos de gestão de risco, de controlo e de governação, destinadas a 

acrescentar valor; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Relativamente à definição do número máximo total de unidades orgânicas flexíveis, 

subunidades orgânicas e equipas de projeto: ------------------------------------------------------------ 

----- a) Que essa estrutura interna hierarquizada seja constituída por um número máximo de (três) 

3 unidades orgânicas flexíveis, correspondentes ao nível de Divisão Municipal: ------------------------- 

----- b) Que a estrutura hierarquizada seja igualmente constituída por uma (1) unidade flexível, 

chefiada por um cargo de direção intermédia de 3º grau ou inferior, nos termos do estabelecido no nº 

1, do artigo 9º, da lei nº 49/2012, de 29 de agosto. --------------------------------------------------------- 

----- c) Que a dita estrutura contenha um número máximo de vinte e sete (27) subunidades 

orgânicas, correspondentes ao nível de Secções, Gabinetes e Serviços; ----------------------------------- 

----- d) Que a estrutura hierarquizada compreenda a criação de um número máximo de duas (2) 
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equipas de projeto, cujo fundamento decorre do artigo 11º., do Decreto-Lei nº. 305/2009, de 23 de 

outubro, consistindo em estruturas temporárias, coordenadas por recursos humanos afetos ao mapa de 

pessoal, com definição clara dos objetivos a alcançar. ------------------------------------------------------- 

----- Mais proponho, tendo em atenção a alínea b), do ponto anterior, que, quando for considerado 

oportuno e adequado, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, delibere no sentido 

da definição das competências, remuneração e dos requisitos previstos no n.º 3, do artigo 4º, da Lei nº 

49/2012, de 29 de agosto, no âmbito do provimento do supra mencionado cargo de direção intermédia 

de 3º grau ou inferior.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 6º., do Decreto-Lei nº. 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o 

nº. 1, do artigo 25º., da Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto, aprovar a referida proposta de 

adequação da nova estrutura orgânica dos serviços municipais, no que se refere à 

aprovação do modelo e da estrutura nuclear, bem como à definição dos números 

máximos de unidades orgânicas flexíveis, de subunidades orgânicas e de equipas de 

projeto, devendo a mesma ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal. ---------- 

---------------- A propósito, os Vereadores da Coligação PSD/PP, LUIS CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO E JORGE DE JESUS 

COSTA ditaram para a ata a seguinte declaração: --------------------------------------------------- 

----- “Votamos favoravelmente a proposta que nos foi apresentada, por reconhecermos a legitimidade e 

legalidade da opção feita pelos governantes do Partido Socialista, sobre o modelo de estrutura orgânica 

que pretendem ver implementado na Câmara Municipal de Moimenta da Beira. Trata-se, no entanto, de 

um voto sob reserva, por considerarmos, por um lado, excessivo o número de 27 subunidades criado 

(Gabinetes, Setores e outros Serviços), para além dos cargos de direção intermédia de 1º. Grau (1) de 

2º.grau (3) e de 3º. Grau (1). --------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Por outro lado, a criação de um Departamento de Administração, Finanças e Obras e 

Desenvolvimento Social, Cultural e Educação, reunindo unidades instrumentais e operativas tão 

díspares, é, funcionalmente, de difícil administração, gestão, controlo e conciliação por um Diretor de 

Departamento, para além de que, em nossa opinião, tenderá, na prática, por contender e conflituar 

com a distribuição dos Pelouros pelos Vereadores a tempo inteiro. ------------------------------------------ 

----- Sendo embora admissível, não seria esta a nossa opção. ---------------------------------------------- 

----- Aguardamos pela apresentação e apreciação do Regulamento da nova estrutura orgânica que 

resulta da presente adequação, para nos podermos pronunciar, com maior detalhe, sobre esta matéria.” 

247 – 120/134/000 – LEI Nº. 49/2012, DE 29 DE AGOSTO – ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGÂNICA – Proposta para aprovação da cri ação de unidades 

orgânicas flexíveis e definição das respetivas atri buições e competências  ======= 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

proposta, datada de 20 do corrente mês, do seguinte teor: ----------------------------------------  

----- “A presente alteração ao regulamento de organização e serviços municipais tem por base a 

aprovação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 

dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, inserindo-se 

na produção de diversos diplomas legislativos decorrentes da assinatura do memorando de 

entendimento entre o governo português e a Troika. --------------------------------------------------------- 

----- Refira-se que a citada Lei n.º 49/2012, impõe no artigo 25º, n.º 1 a obrigatoriedade dos 

municípios adequarem o seu modelo organizativo às regras e critérios nela previstos, até 31 de 

dezembro de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A estrutura ora apresentada, resulta de um estudo das competências atribuídas à estrutura 

nuclear, constituída pelo Departamento de Administração, Finanças e Obras, bem como a cada uma das 
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três unidades orgânicas que constituem a estrutura flexível, correspondentes ao nível de Divisão 

Municipal, e ainda da unidade orgânica de Desenvolvimento Social, Cultural e Educação, tendo em vista 

a necessidade de assegurar a prestação de serviços aos munícipes dentro dos níveis de satisfação 

adequados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- É de destacar que a eficácia plena da presente proposta de criação das unidades orgânicas 

flexíveis e definição das respetivas atribuições competências, a aprovar pela Câmara Municipal, no 

âmbito das competências que lhe são conferidas pela alínea a), do artigo 7º., do Decreto-Lei nº. 

305/2009, de 23 de outubro, está dependente da aprovação pela Assembleia Municipal, em sessão a 

realizar no presente mês de dezembro, da proposta apresentada pela Câmara Municipal, relativamente 

ao modelo de estrutura orgânica, bem como quanto à definição do número máximo total de unidades 

orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e equipas de projeto. -------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, consigna-se que as principais alterações na estrutura de modelo organizativo 

da Câmara Municipal agora apresentadas correspondem a: ------------------------------------------------- 

----- 1. Eliminação dos três departamentos municipais, previstos na atual estrutura, publicada no Diário 

da República, II Série, nº. 9, de 13 de janeiro de 2011; ----------------------------------------------------- 

----- 2. Criação do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS; --------------------------- 

----- 3. Extinção das atuais DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS e DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, igualmente previstas na 

estrutura publicada no Diário da República, II Série, nº. 9, de 13 de janeiro de 2011; -------------------- 

----- 4. Criação da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS URBANISMO E AMBIENTE; ----------------------- 

----- 5. Criação da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. ------------------ 

----- Nesta conformidade, proponho, com fundamento no disposto no artigo 25º, n.º 1 da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 305/09, de 23 de outubro, 

que o órgão executivo municipal, no respeito pelos limites fixados pela Assembleia Municipal, aprove a 

presente proposta quanto à estrutura orgânica da Câmara Municipal: -------------------------------------- 

----- 1. Quanto à criação das unidades orgânicas flexíveis e respetivas atribuições e 

competências: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 1.1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA (DA), chefiada por um Chefe de Divisão, ao qual compete 

orientar e zelar pelo normal funcionamento dos serviços, tenha como função o apoio técnico-

administrativo nas seguintes áreas, devidamente enquadradas nas subunidades orgânicas que a 

integram: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Assegurar a assessoria técnico-administrativa à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara; - 

----- b) Promover o desenvolvimento organizacional e otimização dos processos de trabalho, como 

suporte à melhoria do desempenho individual; --------------------------------------------------------------- 

----- c) Contribuir para a criação de uma cultura de melhoria contínua, baseada na simplificação de 

procedimentos, monitorização sistemática do desempenho e orientação para a obtenção de resultados;  

----- d) Assistir às reuniões da Câmara Municipal, redigir, subscrever e assinar as respetivas atas; ------ 

----- e) Preparar o expediente e as informações necessárias para deliberação/decisão dos órgãos do 

Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- f) Certificar e autenticar todos os documentos e atos oficiais da Câmara Municipal, promovendo a 

publicitação de editais; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- g) Assegurar a direção do pessoal da Divisão; ---------------------------------------------------------- 

----- h) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente ou 

dos Vereadores com competências delegadas; ---------------------------------------------------------------- 

----- i) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação, 

orçamentação e de gestão; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- j) Assegurar a circulação da informação inter e intrasserviços, de modo a contribuir para o bom 

funcionamento dos mesmos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- k) Assegurar o expediente geral da Câmara Municipal; ------------------------------------------------- 

----- l) Assegurar a certificação de factos e atos que constem dos arquivos municipais; ------------------- 

----- m) Assegurar o expediente relativo a atos eleitorais, referendos e recenseamento militar; ---------- 

----- n) Assegurar a organização do sistema de registo e controlo da correspondência recebida e 

expedida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- o) Assegurar a gestão dos serviços auxiliares, central telefónica e reprografia; ---------------------- 
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----- p) Zelar pela limpeza e conservação do edifício dos Paços do Município e respetivos mobiliários e 

equipamentos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- q) Remeter ao arquivo geral, no fim de cada ano, os documentos e processos desnecessários ao 

funcionamento do serviço; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- r) Assegurar outras atribuições que lhe sejam superiormente cometidas, em matéria 

administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1.2 – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA (DEF), chefiada por um Chefe de Divisão, ao qual 

compete orientar e zelar pelo normal funcionamento dos serviços, tenha como função o apoio técnico-

administrativo nas áreas ecónomico- financeira, devidamente enquadradas nas subunidades orgânicas 

que a integram: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Assegurar a assessoria técnico-administrativa à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara; - 

----- b) Promover o desenvolvimento organizacional e otimização dos processos de trabalho, como 

suporte à melhoria do desempenho individual; --------------------------------------------------------------- 

----- c) Contribuir para a criação de uma cultura de melhoria contínua, baseada na simplificação de 

procedimentos, monitorização sistemática do desempenho e orientação para a obtenção de resultados;  

----- d) Participar nas atividades de planeamento estratégico municipal, designadamente nas suas 

vertentes financeira e económica; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Proceder à gestão centralizada do património imóvel municipal, em estreita colaboração com 

outros departamentos, propondo à Câmara as correspondentes decisões de gestão fundiária e 

patrimonial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- f) Assegurar a direção do pessoal da Divisão; ----------------------------------------------------------- 

----- g) Garantir a execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente ou 

dos Vereadores com competências delegadas; --------------------------------------------------------------- 

----- h) Organizar e promover o controlo das atividades da Divisão, designadamente ao nível da 

arrecadação das receitas e da realização das despesas; ------------------------------------------------------ 

----- i) Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência da Divisão; --------------------- 

----- j) Coordenar a organização dos documentos da prestação de contas e a elaboração do relatório de 
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gestão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- k) Coordenar a preparação dos documentos previsionais do Município (orçamento, grandes opções 

do plano, plano plurianual de investimentos e plano de atividades mais relevantes); ---------------------- 

----- l) Elaborar estudos que fundamentem decisões relativas a operações de crédito; -------------------- 

----- m) Coordenar, orientar e colaborar na execução do expediente que se encontra afeto às secções 

dela dependentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- n) Assegurar a circulação da informação inter e intrasserviços, de modo a contribuir para o bom 

funcionamento dos mesmos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- o) Remeter ao arquivo geral, no fim de cada ano, os documentos e processos desnecessários ao 

funcionamento do serviço; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- p) Assegurar outras atribuições que lhe sejam superiormente cometidas. ---------------------------- 

----- 1.3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE (DPOUA), chefiada por 

um Chefe de Divisão, ao qual compete orientar e zelar pelo normal funcionamento dos serviços, deverá 

ter como função assegurar as atividades ligadas às questões do planeamento e da gestão urbanística, 

obras públicas e particulares, bem como do ambiente e serviços urbanos, devidamente enquadrado nas 

sub unidades orgânicas que a integram, competindo-lhe: ---------------------------------------------------- 

----- a) Assegurar a assessoria técnico-administrativa à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara; -  

----- b) Promover o desenvolvimento organizacional e otimização dos processos de trabalho, como 

suporte à melhoria do desempenho individual; --------------------------------------------------------------- 

----- c) Contribuir para a criação de uma cultura de melhoria contínua, baseada na simplificação de 

procedimentos, monitorização sistemática do desempenho e orientação para a obtenção de resultados;  

----- d) Coordenar as atividades municipais, no âmbito do planeamento urbanístico e do ordenamento 

do território; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) Coordenar a monitorização dos planos; --------------------------------------------------------------- 

----- f) Coordenar e promover o levantamento, tratamento, sistematização e divulgação de informações 

e dados estatísticos necessários para a caracterização do Município; --------------------------------------- 

----- g) Promover os procedimentos necessários à elaboração de planos municipais de ordenamento do 
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território e outros estudos, promovendo o acompanhamento dos mesmos até à sua publicação; --------- 

----- h) Elaborar estudos urbanísticos, loteamentos municipais e outros estudos, quando superiormente 

solicitados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- i) Elaborar projetos de arquitetura e especialidades, quando superiormente solicitados; ------------ 

----- j) Assegurar os procedimentos de revisão do plano diretor municipal; -------------------------------  

----- k) Promover a emissão de pareceres sobre estudos e planos da iniciativa da Administração Central, 

Regional e Local, que tenham incidência no desenvolvimento local e regional, quando superiormente 

solicitados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- l) Promover a adequada atualização da regulamentação municipal no que se refere à construção e 

urbanização; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- m) Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do ambiente no Município, nas 

suas diversas vertentes, propondo as medidas adequadas para contribuir para a melhoria da qualidade 

vida da população, gerindo os espaços verdes de forma participada e sustentável; ------------------------ 

----- n) Promover todos os procedimentos relativos ao lançamento de empreitadas de obras públicas 

até à respetiva adjudicação; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- o) Promover todos os procedimentos conducentes à prevenção e segurança nas obras municipais.  

----- p) Assegurar outras tarefas que lhe sejam superiormente cometidas. --------------------------------- 

----- 1.4 - UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E EDUCAÇÃO 

(DSC), chefiada por um dirigente intermédio de 3º. Grau ou inferior, a quem compete a direção do 

pessoal, orientação e coordenação das atividades enquadradas nas sub unidades orgânicas que a 

integram, assegurando o cumprimento das obrigações do Município no âmbito do sistema educativo e 

do ensino, e visando a prática de uma ação social, cultural e desportiva sistemática e diversificada, 

competindo-lhe: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Assegurar a assessoria técnico-administrativa à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara; - 

----- b) Promover o desenvolvimento organizacional e otimização dos processos de trabalho, como 

suporte à melhoria do desempenho individual; --------------------------------------------------------------- 

----- c) Contribuir para a criação de uma cultura de melhoria contínua, baseada na simplificação de 
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procedimentos, monitorização sistemática do desempenho e orientação para a obtenção de resultados;  

----- d) Elaborar o plano estratégico de desenvolvimento desportivo do Município; ------------------------ 

----- e) Desenvolver estratégias de gestão de instalações desportivas, com vista à rentabilização social 

e sustentação económico-financeira dos equipamentos; ----------------------------------------------------- 

----- f) Promover o desenvolvimento qualitativo do sistema de educação no Município, em todas as suas 

vertentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- g) Assegurar a gestão corrente dos edifícios e equipamentos escolares, da responsabilidade do 

Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- h) Promover a articulação das atividades sociais realizadas no Município, assegurando a execução 

das tarefas inerentes à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco; ----------------------------- 

----- i) Realizar ações de formação e divulgação na área da prevenção e profilaxia da saúde das 

populações, nomeadamente através de campanhas específicas; -------------------------------------------- 

----- j) Realizar estudos e elaborar proposta no âmbito do desenvolvimento turístico do Município; ------ 

----- k) Promover e incentivar a difusão e criação de cultura nas suas variadas manifestações (música, 

teatro, artes plásticas, cinema, literatura, dança, etc.), de acordo com programas específicos e 

integrados, valorizando os espaços e equipamentos disponíveis; ------------------------------------------- 

----- l) Assegurar outras tarefas que lhe sejam superiormente cometidas. --------------------------------- 

----- 2. Quanto à criação das Equipas de Projeto: ------------------------------------------------------- 

----- Que, nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do artigo 7º., conjugado com o artigo 11º 

, ambos do Decreto-Lei nº. 305/2009, de 23 de outubro, caso a Assembleia Municipal venha a deliberar 

no sentido de fixar o número máximo de equipas de projeto em duas (2), conforme proposto, as 

mesmas serão criadas quanto à sua conformação e constituição, bem como à respetiva afetação de 

pessoal, em termos a definir futuramente pela Câmara Municipal, sob proposta do signatário.” ---------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 7º., do Decreto-Lei nº. 305/2009, de 23 de outubro, aprovar a referida 

proposta de adequação da nova estrutura orgânica dos serviços municipais, no que se 
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refere à criação de unidades orgânicas flexíveis e definição das respetivas atribuições e 

competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal. =============== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

248 – 210/202/000 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – ANO DE 2013 ========== 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a Informação n.º 24/DEF/PF, datada de 10 do corrente mês, com o seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A Câmara Municipal e Assembleia Municipal ao longo dos anos anteriores, tem como prática 

habitual, autorizar a contratualização de um empréstimo de curto prazo, tendo como finalidade o apoio 

a dificuldades de tesouraria pontuais do Município. ----------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o artigo 38.º número 7 da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, Lei das Finanças Locais 

(LFL), a mesma refere respetivamente que: A aprovação de empréstimos a curto prazo pode ser 

deliberada pela Assembleia Municipal, na sua sessão anual de aprovação do orçamento, para todos os 

empréstimos que o município venha a contrair durante o período de vigência do orçamento. ------------- 

----- Por sua vez, o mesmo artigo refere nos números 2 e 3 da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, Lei das 

Finanças Locais (LFL) o seguinte: 2 - Os empréstimos e a utilização de aberturas de crédito que, para 

efeitos da presente lei são designados por empréstimos, são obrigatoriamente denominados em euros e 

podem ser a curto prazo, com maturidade até 1 ano,....; 3 - Os empréstimos a curto prazo são 

contraídos apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria, devendo ser amortizados no prazo máximo 

de um ano após a sua contração.------------------------------------------------------------------------------ 

----- O artigo 39.º número 1 da Lei das Finanças Locais, limite geral dos empréstimos dos municípios, 

estipula o seguinte: O montante dos contratos de empréstimos a curto prazo e de aberturas de crédito 

não pode exceder, em qualquer momento do ano, 10% da soma do montante das receitas provenientes 
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dos impostos municipais, das participações do município no FEF e da participação no IRS referida na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º, da derrama e da participação nos resultados das entidades do setor 

empresarial local, relativas ao ano anterior. ------------------------------------------------------------------- 

----- De acordo com o estipulado no artigo anterior, e após análise do valor das receitas arrecadadas 

até à data de 10/12/2012 relativamente a IMI, IMT e IUC, bem como às estimativa anual do FEF+IRS 

para o ano 2012, conclui-se que o valor correspondente a 10% das receitas municipais, é de 

622.919,72 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Porém, até ao final de 2012, no mês de dezembro, é expectável que o Município ainda receba mais 

cerca de 66.000,00 €, de IMI, IMT e IUC (valor idêntico ao recebido no mês de dezembro de 2011), 

pelo que, se adicionou às receitas já recebidas até à data e consideradas para efeito do valor do 

empréstimo a contratar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, na eventualidade de a Câmara Municipal e Assembleia Municipal considerarem a hipótese 

da manutenção deste tipo de empréstimo, deverão decidir da possibilidade da contratação do mesmo, 

para o ano 2013, sendo o valor estimado legalmente autorizado até 622.919,72 euros.”------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um 

novo empréstimo a curto prazo, para o ano de 2013, até ao montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), nos termos legais, com consulta às instituições de crédito, com 

sucursais/agências em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------ 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, submeter o assunto à apreciação 

da Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea a), do n.º 6, do artigo 

64.º, com a alínea d), do n.º 2, do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com vista à aprovação da autorização genérica tendente à contratação desta 

modalidade de empréstimo. ============================================= 

249 – 230/260/000 – PROJETO DO ORÇAMENTO, GRANDES O PÇÕES DO PLANO E 
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MAPAS DE PESSOAL PARA O ANO DE 2013 – 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 Atividades Municipal, bem como o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2013, com a respetiva fundamentação política, económica e 

social, e cujo valor global das receitas totaliza € 17.925.000,00, desagregadas em 

RECEITAS CORRENTES, no valor de € 9.997.250,00, e RECEITAS DE CAPITAL, no 

montante de € 7.927.750,00, e que, tendo em conta o princípio do equilíbrio financeiro, o 

valor global das despesas totaliza € 17.925.000,00, desagregadas em DESPESAS 

CORRENTES, no valor de € 9.839.000,00, e DESPESAS DE CAPITAL, no montante de 

€ 8.086.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Após as explicações dadas pelo Senhor Presidente, bem como feita 

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, a abstenção do Vereador eleito pela Coligação PSD/PP, 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, e os votos contra dos Vereadores eleitos 

pela mesma coligação, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e JORGE DE JESUS 

COSTA, 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 
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Investimentos e Plano de Atividades mais relevantes do Município, 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. ---------------- 

----- No que se refere ao Mapa de Pessoal, para o ano de 2013, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 -------- 

------------------ - “ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2013 - --------------------- 

O Partido Social Democrata, na análise que faz à presente proposta de Opções de Plano e Orçamento 

para o ano de 2013, considera relevante sublinhar os aspetos seguintes: ---------------------------------- 

---------------------------------------------- ANALISE PRÉVIA ----------------------------------------------- 

----- 1. Na apresentação do Plano e Orçamento para o ano de 2013, o senhor Presidente da Câmara 

refere que a elaboração destes documentos está muito condicionada pelas constantes alterações 

legislativas, bem como ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). ----------------------------------- 

----- 2. Na Introdução, começa por explicar a conjuntura Económica e Financeira Mundial – os défices 

excessivos da Grécia, Irlanda e Portugal - a intervenção da Toika em Portugal - o quadro económico 

preocupante - as medidas de austeridade excessivas. – a situação da Espanha – e a incerteza quanto 

ao futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. É neste contexto, refere, que a Lei do orçamento de Estado para 2013 apresenta um conjunto 

de medidas ainda mais gravosas. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4. No entanto, a receita proveniente do orçamento do Estado para o orçamento municipal é a 
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mesma de 2012, ou seja, € 5.516.993,00. -------------------------------------------------------------------- 

----- 5. Mas, refere ainda o Sr. Presidente “... se as transferências de fundos municipais são 

equivalentes às de 2012, a Câmara Municipal terá uma penalização de cerca de € 200.000,00 na 

despesa corrente, pois o orçamento de Estado para 2013 obriga os Municípios a repor um subsídio aos 

seus funcionários...”. Perguntamos, trata-se de uma penalização para os Municípios? Não poderemos 

deixar de estar em completo desacordo. ---------------------------------------------------------------------- 

----- E continua, afirmando que “Esta medida altera as regras estabelecidas em 2012 que previa o não 

agamento dos subsídios ficando totalmente retidos para os municípios...”. Sem comentários ------------- 

----- 6. Depois, afirma que “... o esforço que o município tem vindo a fazer para cumprir os seus 

compromissos de médio e longo prazo... tem óbvios impactos na sua dívida de curto prazo, quer ao 

nível do investimento, quer no relacionamento, muito compreensivo – diga-se em abono da verdade – 

com todos os seus parceiros.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se relativamente à parte final da citação estamos de acordo, pois há óbvios impactos na dívida de 

curto prazo que tem vindo a crescer de forma galopante, quase duplicou, tal como sempre denunciamos 

e ninguém deu qualquer credibilidade à avaliação que íamos fazendo dos orçamentos e da respetiva 

prestação de contas, já no que concerne à origem do descontrolo a nossa explicação vai para além da 

justificação do pagamento do passivo com os empréstimos de médio e longo prazo, como mais adiante 

se demonstrará. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 7. Nesta citação, pela primeira vez, é reconhecido o desinvestimento a que o Município está 

votado. De facto os dois investimentos em curso vêm ainda do mandato anterior, ou seja, a 

“construção do 1º. relvado do Parque Desportivo” e a “construção do Centro Escolar”, este último com 

financiamento assegurado pelo Ministério da Educação.  Em matéria de despesa de capital – 

investimentos – construções diversas, nada de novo a registar para alavancar o desenvolvimento e o 

crescimento do município de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------

----- 8. Registamos, igualmente, e pela primeira vez, que o Senhor Presidente da Câmara reconhece 

que o relacionamento com todos os seus parceiros tem sido afetado. Lamentamos que assim seja, tal 
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como sempre denunciamos. Principalmente quando os parceiros privilegiados deveriam ser as Juntas de 

Freguesia, que têm assistido, sucessivamente, a ver reduzidas nas suas transferências efetivas, 

provenientes do orçamento municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 9. Após três anos de governação do Partido Socialista, é já visível, diremos mesmo imperativo, a 

necessidade de obter um balão de oxigênio financeiro, que dá pelo nome de PAEL. De repente, aparece 

este Programa que, como estamos todos lembrados, visa a celebração de um acordo de empréstimo 

financiado pela República Portuguesa, direcionado aos municípios cuja situação financeira é de 

ENDIVIDAMENTO ESTRUTURAL, ou de pré-rutura, destinado, totalmente, ao pagamento da dívida de 

curto prazo com mais de 90 dias, reportadas a 31 de março do corrente ano. ----------------------------- 

----- 10. Lembramos, tal como referimos aquando da aprovação, pela maioria da Câmara e pela 

Assembleia Municipal, que este empréstimo tem como contrapartida a execução de um plano de 

ajustamento financeiro municipal (PAF), que tem por base a concretização de um cenário de 

reequilíbrio financeiro. Este cenária passa, obrigatoriamente, pelo cumprimento de regras que 

determinam potenciar os impostos locais, as taxas e a prestação de serviços pelos valores máximos, ao 

mesmo tempo em que a tutela condiciona e fiscaliza a despesa, que, em matéria de investimentos e 

com algum significado, carecem de autorização prévia, bem como a um apertado controlo de execução 

e modificação do orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11. A lei estabelece, ainda, que este empréstimo só pode ser incluído na receita do orçamento 

depois de contratado com o Estado e visado pelo Tribunal de Contas. ------------------------------------ 

----- 12. Pretende a governação do Partido Socialista, através do orçamento de 2013, cito “... dar inicio 

a pelo menos alguns dos novos e ambiciosos projetos, candidatados a fundos comunitários e em 

curso... pendentes de conhecidas decisões de reprogramação financeira do QREN...”. -------------------- 

----- Dos chamados Projetos Ambiciosos, já previstos no orçamento de 2012 da Câmara Municipal e 

divulgados pelo jornal local e pelo Boletim Informativo Municipal (Alcançar), constam, entre outros, os 

projetos “Centro de Desenvolvimento Empresarial (5 milhões), Ampliação do Parque Industrial (2 

milhões) e Circular Externa (1,7 milhões)”. Se projetar é fundamental, é, igualmente, sensato ser-se 

realista e rigoroso no que se projeta. Sendo, embora, projetos estruturantes, eles só serão exequíveis 
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com financiamentos assegurados e sustentados. Isto contrasta, com os cenários da conjuntura 

económica e financeira internacional e do País a que atrás se fez alusão. Daí a incoerência, a falta de 

rigor e o irrealismo, de que se reveste a execução de alguns destes investimentos. ----------------------- 

------------------------------------------------ O ORÇAMENTO ------------------------------------------------ 

----- 13. Analisemos, agora, alguns aspetos técnicos da estrutura e conteúdo do orçamento e das 

opções do plano, que nos são propostos para o ano de 2013: ----------------------------------------------- 

----- a) O valor do orçamento da Câmara Municipal de Moimenta da Beira é de € 17.925.000,00 na 

receita e na despesa. Menos € 825.000,00 do que o orçamento do ano anterior o que corresponde a (- 

4,4 %.); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) As receitas correntes sobem € 1.004.189,76 (11,2%), As receitas de capital descem € 

1.829.189,76 (- 18,7%). A parcela Fundos Comunitários corresponde a € 5.194.065,00. A Prestação 

de Contas do ano de 2012 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. (Relembro, por se tratar de uma imposição de caráter 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 efetiva atribuição pele entidade competente”. (sublinhado nosso). ---------- 

----- c) A receita corrente Rendimentos de Propriedade apresenta em 2013 um valor de € 

2.415.603,55. Também aqui consideramos que o valor inscrito é inatingível, mesmo sem conhecermos, 

ainda, o valor efetivamente executado, relativamente ao orçamento de 2012. ---------------------------- 

----- d) O valor da DESPESA ascende a € 17.925.000,00, sendo € 9.839.000,00 de despesa corrente e 

€ 8.086.000,00 de despesa de capital. A despesa corrente sobe € 969.223,76 (10,9%) e a despesa de 

capital desce € 1.794.223,76 (-18,2%). As despesas com pessoal sobem € 161.544,92 (6,3%) e 

passam para 2.746.181,66. As despesas com aquisição de bens e de serviços, cujo montante era de € 

4.982.641,63 em 2012 passam para € 5.653.126,32 em 2013, sofrendo um aumento de € 670.484,69 

(13,5%); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- e) O serviço de divida, relativo a Empréstimos de médio e longo prazo da Câmara Municipal, vai 
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custar ao próximo orçamento € 1.112.497,53. ---------------------------------------------------------------- 

----- Os números apresentados são elucidativos e, por isso, não carecem de mais comentários. --------- 

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

----- 14. O valor das Opções do Plano passa de € 15.568.383,26, no ano de 2012, para € 

14.469.252,58 no ano de 2013. O valor do Plano Plurianual de investimentos que era de € 

7.495.633,96 em 2012 passa, agora, para € 5.489.559,85. Este valor figura na coluna ”definida”, o que 

significa que o financiamento dos projetos que lhe está subjacente já se encontra assegurado, e que há, 

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

Câmara dispõe da capacidade financeira para assegurar a parte remanescente, entendimento que os 

Vereadores do PPD/PSD não partilham, por considerarem ambas as premissas falaciosas e irrealistas, 

como a prestação de contas já demonstrou e continuará a demonstrar. ------------------------------------ 

------ 15. A aposta da atual governação do Partido Socialista da Câmara Municipal, em matéria de 

investimentos, está focalizada, como acima referimos, na construção do parque desportivo, o 1º. 

Relvado sintéctico e na construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira. A requalificação do edifício 

dos Paços do Concelho (100 mil euros), a construção da circular rodoviária externa poente de Moimenta 

da Beira (250.000,00), a construção da circular de Alvite (132 mil euros), a ampliação do parque 

industrial (150 mil euros), a construção do Centro de Desenvolvimento Empresarial de Moimenta da 

Beira (150 mil euros), a requalificação paisagística do parque da albufeira da Barragem do Vilar (125 

mil euros) e a construção de habitações sociais no Bairro da Formiga em Moimenta da Beira e outros 

(162 mil euros). Estes são os investimentos com dotação orçamental com algum significado no Plano 

Plurianual de Investimentos. Perguntamos, e as Freguesias? ------------------------------------------------ 

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

uma comparticipação financeira na ordem dos 85% a 90%, dos Fundos Comunitários, e da construção 

do 1º. Relvado sintético, não há garantias que as respetivas candidaturas venham a ser aceites e os 

respetivos projetos homologados. Os montantes das verbas inscritos são, disso, a prova evidente. --- 

----- 16. Verificamos que continuam a fazer parte do Plano Plurianual de investimentos, com verbas 

definidas, os seis projetos relativos à construção dos Centros Escolares de Alvite, Leomil, Sever, 
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Caria, Vila da Rua e Peva. A resposta continua a ser a mesma. Infelizmente não há alunos. -------------- 

----- 17. Continuamos a lamentar que a governação do Partido Socialista, com o cenário de recessão 

económica vivido no ano de 2012 e, igualmente, previsto para 2013, em que as questões da Saúde e 

Ação Social assumem especial transcendência, as Opções do Plano e o Orçamento não tenham 

contemplado dignamente as despesas sociais, dadas as situações dramáticas que estas duas áreas 

atravessam, tendo até baixado em relação à previsão do ano de 2012. Na Saúde estão previstos apenas 

€ 2.000,00, estando esta verba destinada a aquisição de serviços no âmbito da higiene e segurança no 

trabalho. Em Ação Social está inscrita uma verba de € 167.255,00, estando já comprometida com 

projetos de aquisição de equipamento e outros, decorrentes de compromissos já em curso. ------------ 

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

----- Termina o Senhor Presidente a apresentação destes documentos concluindo que, no entendimento 

da governação do Partido Socialista, este é um orçamento realista e coerente. Que no final do exercício, 

cumprindo este orçamento, estarão mais bem preparados para continuar a ajudar a nossa população a 

enfrentar as duras dificuldades que sabem existirem. -------------------------------------------------------- 

----- Afirma, ainda, que “Continuaremos o trabalho enfrentando este desafio com a dedicação e 

esforço...”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Senhores governantes do Partido Socialista, este orçamento, tal como os anteriores, é um mau 

orçamento, como ficou, aliás, demonstrado nos resultados da prestação de contas respetivas e 

ocorrerá, certamente, com a próxima, colocando o Município numa situação extremamente complicada 

e de difícil recuperação, cujo passivo ultrapassará os 12 milhões de euros, apesar da amortização dos 

empréstimos de médio e longo prazo, entretanto ocorrida. Isto é tanto mais grave quando a dívida de 

curto prazo, como se demonstrará, duplicou e o investimento quase duplicou. Não fizeram até agora, 

nem farão até ao final do mandato, nenhum investimento de capital reprodutivo da vossa iniciativa. Por 

isso o Município perdeu no desenvolvimento, no progresso, na qualidade de vida, na competitividade e, 

ainda, na população, com especial incidência nos setores etários das crianças e dos jovens. Hoje o 

Município possui 10.200 habitantes. Encontra-se muito próximo de descer o escalão dos 10.000 

habitantes, se é que ainda existem, com especial incidência numa população envelhecida. --------------- 
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----- Chamar a este orçamento, um orçamento realista e coerente é completamente descabido. Mesmo 

com o recebimento do empréstimo PAEL, para oxigenar a situação de pré-rutura financeira em que o 

Município se encontra, ele contém 5.000.000,00 a mais na receita. Onde está o realismo e a coerência? 

Empolar a receita comunitária? E as despesas com os investimentos? Estão inscritas com verbas 

simbólicas que apenas darão para o pagamento dos projetos? ---------------------------------------------- 

----- O que está criada, isso sim, é uma idéia de ILUSÓRIA SUFICIÊNCIA que nos conduzirá, 

inevitavelmente, ao desastre. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como desde há muito dizemos, os governantes do Partido Socialista não têm uma estratégia para 

o Município que se adeque aos pressupostos e á realidade de que o senhor Presidente fala e nunca 

conseguiram definir um rumo de ação que reduzisse e consolidasse a divida existente e, 

simultaneamente, permitisse algum investimento sustentado. Ora tal não aconteceu, nem vai 

acontecer com este orçamento. Daí, uma vez mais, a encruzilhada na escollha do rumo que nunca 

conseguiram definir. O dilema prevalece, ou seja, a dívida financeira vai continuar a subir e o 

investimento sustentado é uma miragem. --------------------------------------------------------------------- 

----- Na parte final da citação acima referida, o Senhor Presidente pré-anuncia a sua candidatura ás 

eleições autárquicas para o quadriênio 2013-2017. A população do Município dirá da competência ou 

incompetência da governação Socialista. Não temos, no entanto, qualquer dúvida em afirmar que a 

governação socialista falhou, como falharam as “bases programáticas da candidatura do Partido 

Socialista” às últimas eleições autárquicas deste Município. Por tudo o que ficou exarado, não temos 

dúvidas, portanto, em afirmar que a equipa da governação socialista não funciona, nela se incluindo 

outros atores políticos, que ainda continua com as suas influências políticas bem sedimentadas no 

controlo do aparelho da estrutura institucional local. São, no entanto, todos responsáveis pelas 

orientações políticas erráticas em curso, e que decidem, neste tempo, o futuro e o destino do Município 

de Moimenta da Beira. O tempo encarregar-se-á de fazer justiça, como sempre. -------------------------- 

----- Por isso, o Partido Social Democrata não pode senão votar contra estes documentos.” ======== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA  ================= 
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========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, 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 

13H45. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


