
VEREADORES DO PSD VOTAM CONTRA AS OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016 

Nunca foi intenção dos vereadores do PSD votar contra, seja o que for, só porque se está na 
oposição, vários assuntos têm sido viabilizados por nós. 

Em 2013, votamos, coerentemente a favor do orçamento pela simples razão que a maioria das 
propostas vinha, naturalmente, do mandato anterior. 

Em 2014 esperávamos algo novo e diferente, mas o cenário manteve-se. Na altura, como pode 
ser lido na ata 24 de 29 de outubro de 2014 (consultar em www.cm-aguiardabeira.pt), foram 
apresentadas várias propostas e colocadas algumas questões, que nunca foram tidas em conta. 
Ainda assim, demos o benefício da dúvida e abstivemo-nos na votação. 

Ontem, dia 28 de outubro de 2015 foi-nos apresentado uma “cópia” das intenções do ano 
passado, ou seja, pouco ou nada foi cumprido. Pior ainda, nem uma ideia estruturante, 
ambiciosa, geradora de emprego jovem e de riqueza. Apenas o aumento de despesa e de 
atividades sem retorno económico. 

Ficam aqui os valores,  só no primeiro semestre a despesa com pessoal aumentou em 
54.955,00€ o que contraria todas as regras da boa gestão. Aumentou também a despesa com 
a contratação de serviços externos no mesmo período em 156.219,00€ (face ao período 
homólogo de 30 de junho de 2014), a grande maioria em ajustes diretos simplificado (!!!). Algo 
esta mal.... 

Trata-se de um Orçamento de claro cariz socialista onde os festejos se sobrepõem ao 
investimento real nas pessoas. 

A maioria está simplesmente a fazer gestão corrente, premiando os seus apoiantes com 
pagamentos de bens serviços prestados a preços elevados e de necessidade duvidosa. 

Pensa, a minoria do PSD, que transferir dinheiro do município para situações deste tipo, resolve 
problemas momentâneos, mas o mais importante para o futuro do nosso concelho seria atrair 
potenciais clientes para essas empresas para que estas, de forma sustentada, pudessem gerar 
riqueza e emprego. 

Sendo este orçamento um plano pouco ou nada ambicioso, manifestamos o nosso desagrado 
na nossa intenção de voto. 

Votamos contra, pela ausência de tudo o que o concelho de Aguiar da Beira precisa  para se 
afirmar ao nível social, económico e mesmo ao nível político. 

Notámos nas explicações da maioria que não há estratégia nem a curto nem a longo prazo. Há 
apenas um vazio de ideias contra o qual os vereadores do PSD se insurgem. 

 

Aguiar da Beira, 29 de Outubro de 2015 

 

Os Vereadores do PSD 

Fernando Pires e Teresa Barranha 


