
 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 
Considerando que 
 

1. As orientações aprovadas no Orçamento de Estado/2011 implicam aumento 
de impostos, reduções de salários na função pública, cortes significativos 
nas prestações sociais, diminuição no investimento público, entre outras, 
retraindo a actividade económica, aumentando o desemprego e alargando 
as dificuldades e a pobreza; 

 
2. O Orçamento de Estado penaliza os Municípios, reduzindo as suas receitas 

próprias e as transferências do estado e agravando as limitações à sua 
capacidade para obter fundos junto de terceiros; 

 
3. Destas limitações decorrerão consequências negativas para o cumprimento 

do princípio do equilíbrio orçamental e a concretização do investimento 
municipal, deste modo obstaculizando o contributo dos municípios para o 
desenvolvimento económico e agravando as suas dificuldades no 
cumprimento das suas responsabilidades; 

 
4. Estas decisões se sobrepõem à diminuição que, desde 2005, se vem 

registando na participação dos Municípios nos impostos do Estado, e à 
retenção, em 2010, de 100 milhões de euros de transferências relativas 
àquela participação e aos quais os Municípios têm direito por força da Lei 
de Finanças Locais; 

 
5. As medidas aprovadas no Orçamento de Estado, designadamente as 

limitações impostas ao endividamento municipal, comprometem o 
aproveitamento pleno do financiamento comunitário; 

 
6. O Governo não tem cumprido com os protocolos assinados com os 

Municípios, acumulando dívidas aos Municípios e pondo em causa a 
capacidade destes para responderem às responsabilidades assumidas; 

 
7. O Orçamento de Estado para 2011 prevê a redução nos apoios sociais às 

populações o que se traduzirá num aumento do recurso dos munícipes ao 
Poder Local, sem capacidade para responder adequadamente às 
necessidades; 

 
A Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2010 
 
1. Afirma o seu veemente protesto contra a Lei do Orçamento de Estado 

aprovada pela Assembleia da República; 
2. Reclama o cumprimento da Lei de Finanças Locais. 
3. Exige a regularização das dívidas do Governo aos Municípios. 



 
 

 
 
Moção apresenta pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com 20 votos a 
favor, sendo 19 dos eleitos da CDU e 1 do eleito do BE, e 9 votos contra, sendo 6 
dos eleitos do PS e 3 dos eleitos do PSD. 
 
Santiago do Cacém e Assembleia Municipal, 17 de Dezembro de 2010 
 
 


