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Declaração Política relativa ao 

Plano e Orçamento para 2011 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Assembleia Municipal 

Exmos. Senhores Deputados Municipais e Autarcas de Freguesia 

Exmos. Senhores Vereadores 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

Muitos são hoje os países, as regiões e os municípios que estão a desistir 

do seu esforço de concentração dos exíguos recursos nos domínios do 

desenvolvimento que melhor podem garantir um crescimento e um 

desenvolvimento social e económico sustentados. 

 

De facto a crise financeira e económica internacional, que afecta o mundo, 

a Europa e o nosso País, conduziu à adopção de um conjunto de medidas 

de austeridade em 2010 e à aplicação de um Plano de Investimentos do 

Estado e a um Orçamento para 2011 que, entre outras medidas, significou 

um corte nas transferências do Estado para as autarquias locais. Em 2010, 

o Município de Baião teve um corte nas receitas do Estado em 350 mil 

euros e para 2011 perspectiva um corte de 406 mil euros. Que atitude 

deveremos adoptar em face deste quadro económico e financeiro para 

2011, sobretudo numa autarquia que depende em 70 por cento das 

receitas da administração central: há aqueles que optam pela crítica fácil, 
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infundada, sem alternativas sérias e credíveis. Há outros que continuam a 

fazer um esforço para honrar todos os compromissos assumidos em 

épocas eleitorais com os munícipes e com todos os cidadãos. Nós estamos 

nesta equipa. A equipa que, embora com as dificuldades resultantes deste 

novo quadro económico e financeiro nacional, mostra a coragem, a 

determinação e o sentido do compromisso para afirmar uma força 

transformadora das condições de vida dos baionenses. Uma força 

transformadora que coloca a Educação, a Formação e Qualificação 

Profissionais, o Apoio Social, a melhoria das infra-estruturas de mobilidade 

e de comunicação e a qualificação do espaço público ao serviço de uma 

estratégia de captação de investimento público e privado com vista à 

promoção da economia local e do fomento do emprego e do rendimento 

das empresas e das famílias. 

 

Atentemos todos aos elementos centrais deste Plano de Actividades e 

Orçamento para 2011, de modo a podermos votar em consciência e em 

defesa do interesse geral do Concelho de Baião. Nesta avaliação 

deveremos ter em conta que o interesse geral do Município de Baião está 

para além da soma dos interesses de cada Junta de Freguesia e de cada 

entidade associativa. O interesse geral do Município é o resultado da 

interacção dos interesses de cada autarquia de Freguesia, na sua relação 

com os interesses do associativismo social, cultural, desportivo e 

recreativo e, ainda, daquilo que constitui a síntese do interesse geral dos 

cidadãos. Vejamos:     

 

1.º a Câmara Municipal de Baião, como já se disse, prevê um corte nas 

receitas correntes do Orçamento de Estado na ordem dos 406 mil euros. A 

este valor, deveremos acrescentar uma quebra nas receitas correntes do 

Município, com origem nas taxas e licenças, a rondar os 45 mil euros; 

 

2.º confrontados com esta quebra acentuada das receitas, e tendo em 

consideração que a autarquia depende em cerca de 70% das receitas do 



3 
 

 

orçamento de Estado, colocou-se a necessidade de definirmos as funções 

e as rubricas orçamentais onde poderíamos fazer incidir este corte das 

receitas. Optamos por incidir esse corte em duas dimensões: em primeiro 

lugar, na despesa corrente primária da autarquia (despesa de 

funcionamento) onde temos por objectivo reduzir os custos de 

funcionamento pelo menos na proporção do valor da redução das 

transferências do orçamento do Estado. Assim, previmos uma redução em 

despesas com o pessoal pelo facto de os lugares vagos do pessoal 

aposentado não serem preenchidos em 2011, em cerca de 75.000, 

redução em trabalhos especializados de apoio aos serviços, como apoio 

ao SIADAP, pareceres externos, no valor de 90.000, na aquisição de 

matérias-primas, em cerca de 50.000, em iluminação pública 41.000 e, 

em segundo lugar, nas transferências para as Juntas de Freguesia 

(72.000), Associações Desportivas, Culturais e Recreativas (67.000) e IPSS 

(67.000). Somando o conjunto desta redução da despesa temos um valor 

global de cerca de 450.000 euros. Como se vê, trata-se de um esforço a 

repartir por todos nós! 

 

3. Honrar os Compromissos: Pese embora a redução das receitas 

municipais, este é um Plano e um Orçamento para cumprir os 

compromissos assumidos pelos baionenses.   

Como se pode ver, trata-se de um plano e de um orçamento com uma 

receita total prevista e com um investimento global previsto de 19 

milhões 115 mil 690 euros e 76 cêntimos. As receitas correntes 

representam um valor de 10 milhões 604 mil 14 euros e 55 cêntimos 

(55,5%) e a despesa corrente terá um valor de 10 milhões 593 mil 991 

euros e 68 cêntimos (55,4%). As receitas de capital (investimento) terão 

um valor estimado de 8 milhões 511 mil 676 euros e 21 cêntimos e a 

despesa de capital terá um valor de 8 milhões 521 mil 699 euros e 08 

cêntimos. Ou seja, teremos uma despesa corrente inferior à receita 

corrente e a despesa de capital conseguirá ser superior às receitas de 

capital.  
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4. As Funções Gerais: teremos um investimento previsto de 76 mil euros 

para a aquisição de software e para a renovação do parque informático da 

autarquia e continuaremos a realizar os pagamentos de alguns dos 

imóveis (terrenos) adquiridos pela Câmara, nomeadamente os terrenos 

defronte às piscinas municipais (110 mil euros) e o terreno destinado ao 

centro cívico de Frende, prevendo o pagamento de um valor de 55 mil 

euros. Ainda nas Funções Gerais previmos investir 122 mil 787 euros na 

«Qualificação dos Profissionais da Administração Pública, valor que será 

financiado a 100%, dado tratar-se de uma candidatura. Também nestas 

Funções, e no quadro do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI) e da Protecção Civil, previmos um investimento nos 

dois programas comunitários nos quais estamos inseridos, 

nomeadamente nas candidaturas internacionais, INTERREG (Prompt) e 

INTERREG (Effmis) no valor de 23 mil e 8.500 euros respectivamente. 

Continuaremos a apoiar as duas corporações de Bombeiros no seu esforço 

de investimento e de reequipamento material.  

As funções gerais do plano de actividades e investimentos caiem de 1 

milhão 407 mil 880 euros para 534 mil 252 euros e 06 cêntimos. 

Exceptuando o edifício dos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa 

Marinha do Zêzere, inscritos no ano anterior nesta rubrica, com uma 

verba aproximada de 762.000, significa que iremos reduzir a despesa de 

funcionamento da autarquia em cerca de 100.000 euros. 

  

5. Nas Funções Sociais destacamos o investimento na Educação. Previmos 

investir 370 mil euros nas refeições escolares; 710 mil euros no transporte 

escolar; 245 mil euros nas Actividades de Enriquecimento Escolar (AEC’s) 

e, ainda 75 mil euros destinados a material didáctico, transferência para 

os agrupamentos escolares para as suas actividades e para o esforço de 

aquecimento, expediente e limpeza. 

Contudo, a dimensão maior do investimento na Educação estará 

concentrada na construção dos Centros Escolares: 2 milhões e 500 mil 

euros destinados a financiar o arranque da construção dos centros 

escolares de Eiriz/Ancede e de Santa Cruz do Douro.   
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Ao nível da saúde, vamos apostar nos serviços de higiene e saúde no 

trabalho (24.000,00) 

Na Acção Social, continuamos com as iniciativas de combate ao 

isolamento dos idosos, organizando os passeios lúdico-educativos 

(10.000,00), a festa de Natal dos idosos (19.000,00), a festa de Natal dos 

funcionários (7.500,00) e continuaremos a apoiar os desempregados em 

parceria com o IEFP com programas de apoio à integração dos 

desempregados e estagiários (132.866,00). 

Pretendemos reforçar o apoio aos projectos de reforço da rede social, 

quer em parceria com as IPSS (177.325,00), quer por intermédio do fundo 

de solidariedade social (61.400,00), quer pelo recurso ao programa 

SOLARH - programa de habitação social (5.000,00) 

Na habitação social, iremos arrancar com a concepção dos projectos de 

habitação social - projecto PROHABITA, destinado à construção de 22 

habitações sociais. Previmos um investimento de 120.000 euros já em 

2011 destinado aos projectos. Como se sabe, o investimento total, a 

realizar em parceria com o Instituto de Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU), é de 1.276.811,00, a realizar até 2013. 

No Ordenamento do Território, continuamos com a Qualificação dos 

Centros Cívicos, nomeadamente para a sua conclusão em Santa Cruz do 

Douro e em Valadares, num investimento de 99.400,00. 

Na Vila de Baião irá arrancar o investimento de requalificação urbana 

“Política das Cidades – Parceria de Regeneração Urbana” no valor de 

2.722.889,40. Para 2011 está prevista o valor de 1.435.395,00. 

Contamos, ainda, que fique concluída a Revisão do PDM, prevendo um 

investimento de 35 mil 760 euros. 

 

Os investimentos em abastecimento de água e saneamento serão levados 

a cabo pelas empresas Águas do Douro e Paiva e SIMDOURO, num 

investimento estimado de 7,4 milhões de euros, daí que nas nestas duas 

rubricas orçamentais apenas apareçam valores residuais. 
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No tratamento dos Resíduos Sólidos, teremos que pagar à Resinorte 

230.000,00 e previmos a aquisição de contentores, de ecopontos e de 

papeleiras no valor de 5.500,00. 

Na rubrica protecção meio Ambiente e Conservação da Natureza, 

destacamos a Ampliação do Cemitério Municipal (2.ª fase), com um 

investimento previsto de 122.960,00; o investimento no Campo 

Arqueológico da Serra da Aboboreira, com 52.046,00; o investimento e a 

candidatura a fundos comunitários para o ambiente e energias renováveis 

no valor de 395.000,00. Neste domínio, destacamos a aquisição de 

equipamento de certificação energética, cujo investimento para 2011 de 

66.750 para um projecto global de 187.000,00; a instalação de 

reguladores de fluxo luminoso na iluminação pública, cujo investimento 

para 2011 de 20.000 para um projecto global de 196.000,00; o estudo de 

certificação energética para as piscinas municipais – 6.000,00; a aquisição 

de serviços (técnicos) – 10.800,00 e o protocolo «ecosaldo» – 7.500,00, 

com a «Quercus». 

 

Para os Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, gostaria de destacar 

o Projecto de recuperação do Mosteiro de Ancede – 36.400,00; a 

continuação dos trabalhos da Monografia de Baião – 53.700,00; o apoio às 

Associações Culturais – 100.300,00; o investimento na Reformulação dos 

celeiros do Mosteiro de Ancede – 20.000,00; a Sinalização de percursos – 

12.480,00; o investimento na recuperação da Capela do Bom Despacho – 

152.356,00; a Valorização do claustro – 15.000,00; e o investimento 

imaterial relativo à Rota do Românico – 53.400,00, candidatura em 

parceria com todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa.  

Para o Desporto, Recreio e Lazer, prevê este plano e orçamento um 

investimento nas Piscinas de SM Zêzere, com um investimento global de 

de 335.000 euros. Para a aquisição do terreno o valor restante de 

110.000,00 e para a Construção - 225.000,00.  
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As Associações Desportivas contarão com um apoio de 135.000,00, quer 

para as suas actividades, quer para os seus investimentos. 

 

No que respeita às Actividades Cívicas e Religiosas, temos um valor de 

155.000,00, repartidos da seguinte forma:  

 - Fábrica da Igreja de Mesquinhata – 15.000,00 

 - Fábrica da Igreja de Santa Cruz do Douro (sanitários) – 10.000,00 

 - Centro Paroquial de Teixeiró – 130.000,00 

 

6. Funções económicas  

Indústria e Energia: 

- Reforço da Iluminação Pública – 5.500,00  

Transportes e Comunicações: 

 - Protocolo com a REFER para: 

 - Acesso sobre a Ponte das Quebradas St.ª Leocádia – 231.750,00 

 - Supressão P.N. Aregos SC Douro – 68.520,00 

 - Estrada Mirão Ermida – 553.650,00 

 

Acessibilidades  

Continuamos a investir nas acessibilidades com um valor de 647 552,00. 

De destacar mais uma candidatura aprovada para a Beneficiação dos 

acessos a Tormes – Aregos, num investimento de 397.551,94 euros e que 

é comparticipado em 70% (332.026,80).  

Comércio e Turismo: 

- Valor Global – 45.350,00 
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Outras Funções 

As Transferências de investimento para as Juntas Freguesia terão uma 

redução de 20% o que implicará um corte de 72.940 euros. 

Conclusões: 

Verificamos que, em 2011, apesar dos constrangimentos ao nível das 

receitas, que terão o seu reflexo ao nível das despesas de funcionamento, 

teremos um volume de investimentos superior ao ano de 2010. Previmos 

no Plano e Orçamento para 2010 um investimento global de 18 milhões 

102 mil euros. E previmos agora para 2011 um investimento de 19 milhões 

115 mil 690 euros. Ou seja: previmos um investimento global em 2011 

superior a 1 milhão de euros relativamente à previsão de 2010. Este 

elevado volume de investimento, o maior de sempre em Baião, apenas é 

possível pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos na 

captação de investimento comunitário e da administração central. Razão 

pela qual, poderemos afirmar que a qualificação das pessoas, a 

valorização do território, do património histórico, cultural e ambiental, a 

par do reforço da rede de infra-estruturas de comunicação materiais e 

imateriais irá continuar e consolidar-se em 2011. 

São motivos suficientes para que todos os elementos desta Assembleia 

Municipal possam votar a favor deste Plano e Orçamento 

  

Paços do Município, 18 de Dezembro de 2010. 

 

O Presidente da Câmara 

 

José Luís Carneiro 

 


