MOÇÃO
As restrições orçamentais que, em nome do Programa de Estabilidade e
Crescimento (PEC), foram impostas às autarquias privarão, este ano,
Benavente de transferências do Orçamento Geral do Estado, superiores a
184 mil euros. São verbas que deveriam ser provenientes do Fundo de
Equilíbrio Financeiro, do Fundo Social Municipal e da comparticipação no
IRS, cobrado no nosso concelho.
Pela mesma razão, a nível distrital, as transferências do OGE para as
autarquias serão reduzidas em mais de 5 milhões e meio de euros e, a nível
nacional, em cerca de 100 milhões de euros. Além disso, em todo o país,
serão onerados os encargos das autarquias em 34 milhões de euros, como
resultado do anunciado aumento do IVA.
Estas penalizações colocam em causa, políticas de proximidade que tornam
mais racional o investimento público – um euro investido nas autarquias é
muito mais reprodutivo que o mesmo euro consumido na máquina
burocrática dum dos países mais centralistas da Europa.
Quem acaba por ser mais prejudicado são os municípios mais fracos,
privados de verbas essenciais ao investimento público de proximidade e
mais gerador de emprego.
Enquanto isto, a bancos com lucros fabulosos continuam a ser aplicadas
baixas taxas de IRC, as aplicações financeiras em off-shores continuam
isentas de impostos e continuam a ser pagos ordenados e prémios obscenos
a gestores e administradores.
Nestas circunstâncias e na defesa dos interesses dos seus
munícipes, a Assembleia Municipal de Benavente, repudia os cortes
nas transferências do Orçamento Geral do Estado de 2010 para o
nosso concelho, em resultado do PEC.
Caso esta moção seja aprovada, deve ser enviada ao Presidente da
Assembleia da República e Grupos Parlamentares, Governador Civil de
Santarém, Assembleias de Freguesia de Benavente, Samora Correia, Santo
Estêvão e Barrosa, Associação Nacional de Municípios, bem como para os
órgãos de comunicação social nacional e regional.
Benavente, 29 de Junho de 2010.
A Assembleia Municipal de Benavente
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tendo sido aprovada por maioria, com 5 abstenções do CDS/PP e do PS Benavente, 05 de Julho de 2010. --------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal -------------------------------------------------Carlos Alberto Salvador Pernes-

