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ACTA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE  DE 

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DOIS ==================================== 

ACTA Nº. 09/02 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil e dois, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão 

Administrativa que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de 

Novembro, de 2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, 

JORGE DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS 

FIGUEIREDO, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA,  ISABEL MARIA SOARES PINTO 

ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, 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 em reunião ordinária 

realizada no dia 25 do corrente mês, exarada a folhas 288, ponto 325, deste livro de 

actas, cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os membros, dentro 

do prazo previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro.=========== 

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

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

aberta a  reunião, quando eram 15H00====================================== 

02.02. – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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326 - 230/262/000 - RELATÓRIO  DE  ACTIVIDADES e CONTA DE GERÊNCIA  

RESPEITANTES AO ANO DE 2001  - ANÁLISE==============================   

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária do dia 25 do 

corrente mês, em que foi deliberado, por unanimidade, marcar uma reunião 

extraordinária, para o dia 27 do corrente mês, com vista a proceder a uma análise mais 

pormenorizada e cuidada dos instrumentos de gestão financeira, nos termos e para  

efeitos do cumprimento do disposto nos artº.s 33º.,  34º. e 35º. do Decreto-Lei 341/83, 

de  21 de Julho, e alínea n), do  nº. 1, do artº. 17º.,  da Lei 86/89 de 8 de Setembro, 

presente à  reunião a Conta de Gerência e o Relatório de Actividades, referentes ao ano 

de 2001,  sendo  estas contas organizadas de acordo com  as instruções nº. 1/92.2ª.S.- 

Parte "A", a que se refere a Resolução nº. 1/92, publicada na I Série  -  B, nº. 204, de 04 

de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Após análise  da  respectiva  conta, verificou-se que o  montante  das  receitas   

orçamentais   arrecadadas  foi  de  Esc.  1.488.938.865$00 (um bilião, quatrocentos e 

oitenta e oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco 

escudos),  e o montante  das  despesas orçamentais realizadas foi de Esc. 

1.486.164.508$00 (um bilião,  quatrocentos e oitenta e seis milhões, cento e sessenta e 

quatro  mil, quinhentos e oito escudos),  sendo de realçar que havia transitado  um saldo 

da Conta de Gerência do ano anterior de Esc. 373.992$00 (trezentos e setenta e três 

mil, novecentos e noventa e dois escudos).------------------------------------------------------------

-------- Relativamente às  Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos 
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no valor de Esc. 122.950.652$00 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta  

mil,  seiscentos e cinquenta e dois  escudos),  e  uma   saída   de   fundos  no  valor  de  

Esc.  117.857.255$00 (cento e dezassete milhões,  oitocentos e cinquenta e sete mil, 

duzentos e cinquenta e cinco escudos), sendo também de realçar que havia transitado 

um saldo da Conta de  Gerência do ano anterior no montante de  Esc. 12.701.620$00 

(doze milhões, setecentos e um mil, seiscentos e  vinte escudos).------------------------------- 

 ---------- No que concerne a documentos, constata-se que não houve qualquer 

movimento de receita  virtual,  tendo transitado um saldo  da Conta de Gerência do  ano 

anterior de Esc. 794.801$00 (setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e um 

escudos), não se tendo  verificado, igualmente, qualquer movimento  de receita virtual 

cobrada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na  recompilação  dos  respectivos saldos, verificou-se  que, relativamente à 

parte orçamental, transitam os seguintes saldos para a Conta de Gerência do ano 

seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- a) Em documentos,  Esc.  794.801$00  (setecentos e noventa e  quatro mil, 

oitocentos e um escudos);----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- b) Da conta  da  execução  orçamental, Esc. 3.148.349$00 (três milhões, cento e 

quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove escudos). --------------------------------------- 

---------- Relativamente às  Operações  de  Tesouraria, transita um saldo de Esc. 

17.795.017$00  (dezassete  milhões,  setecentos e noventa e cinco mil, e dezassete 

escudos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A Conta de Gerência e o Relatório de Actividades, vêm acompanhadas das 

seguintes considerações, por parte do Senhor Presidente, que explicita, entre outros 

elementos, os aspectos que estiveram subjacentes à execução do Plano de Actividades: 

“CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2001= 

CONSIDERAÇÕES ==================================================== 

----------1 .Enquadramento Conjuntural.------------------------------------------------------------------- 

----------1.1 O Exercício de 2001, desenvolve-se num período específico de lançamento 

de novos projectos ao abrigo do QCA III, o qual mantendo um regime de exagerada 

centralização, admite contudo a implementação de um conjunto de obras novas e o 

financiamento complementar de acções e investimentos não comparticipados, ou 

insuficientemente financiados pelo QCA II; (Ex. E.M 518 – Castelo; Parque de 

Campismo, etc). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- 1.2 Alguns critérios de admissão discutíveis e as dotações extremamente rígidas 

do Eixo I, da Operação ON NORTE (QCA III), condicionaram a apresentação de 

determinados projectos, considerados estratégicos (Ex. Ninho de Empresas, Novas 

Acessibilidades, etc.). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 1.3 As legitimas opções do Município, face às expectativas da população, 

promoveram o lançamento de diversas obras sem financiamento comunitário (Ex. C.M. 

Semitela, C.M. Mileu, Polivalentes, etc.). ---------------------------------------------------------------- 

---------- 1.4 A natural instabilidade de um período pré-eleitoral traduziu-se na aprovação 

de acordos de colaboração financeira demasiado tardios (Ex. E.M 1039). -------------------- 
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---------- 1.5 O formalismo regulamentar de alguns protocolos de colaboração financeira, 

não permitindo adiantamentos ou comparticipações parciais, obrigou o Município a 

descapitalizar o seu limitado orçamento, (Ex. Biblioteca Municipal, Habitação Social, etc.) 

---------- 1.6 O universo de pequenas obras que consolida o esforço financeiro e 

programático das Juntas de Freguesia, onerou o Erário Municipal, adiando a 

reorientação  para novos investimentos (Pavimentação, pequenos equipamentos, 

conservação e ampliação de redes de saneamentos e águas etc.). ----------------------------- 

---------- 1.7 A componente social, claramente expressa na qualidade de vida assumiu 

especial relevância financeira nas disponibilidades orçamentais do Município (Ex. 

Prolongamento escolar, novas tecnologias, apoio a Associações e colectividades, 

Gestão de equipamentos Sócio-Culturais, etc.). ------------------------------------------------------ 

---------- 2. Quadro estrutural.--------------------------------------------------------------------------------   

---------- 2.1 A amortização gradual da dívida, a obrigação de complementar os 

investimentos comparticipados, a necessidade de sustentar algumas obras  ainda não 

financiadas, o atraso no envio de verbas protocoladas, provocou um inevitável deslize 

financeiro (125.000 contos). -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2.2 Ainda assim, o Município conseguiu esgotar as disponibilidades financeiras 

do Eixo 1 de ON-Norte (medida 1.1 e 1.2), fazendo aprovar diversas candidaturas, (ver 

quadro de projectos municipais já aprovados). -------------------------------------------------------- 

---------- 2.3 Com todos estes condicionalismos, atinge-se uma realização financeira de 

1.500 contos (assumida e paga). -------------------------------------------------------------------------- 
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---------- 3.  Conclusões práticas --------------------------------------------------------------------------- 

---------- 3.1 Realização financeira de 80% do Plano de Actividades. ---------------------------- 

---------- 3.2 Manutenção do equilíbrio financeiro (transferência substancial de receitas 

correntes para investimento em despesas de capital) = Poupança corrente (128.000 

contos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 3.3 Investimento global de cerca de 1.630.000 contos. ----------------------------------- 

---------- 3.4 Face à garantia de comparticipações comunitárias de cerca de 1.220.000 

contos, pode perspectivar-se para o próximo biénio um investimento de cerca de 

3.000.000 milhões de contos. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------- 3.5 Para uma gestão de rigor e eficácia, traduzida em mais credibilidade e maior 

investimento,  deve conjugar-se o exercício do ano de 2001 com o Plano de Reequilibro 

Financeiro e desenvolvimento sustentado, ora apresentado para a actual legislatura”. ---- 

DELIBERAÇÃO: Posto o assunto à discussão e votação, a Câmara deliberou, por 

maioria, com os votos favoráveis do Senhor Presidente e Vereadores do Partido 

Social Democrata, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA 

e ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, e os votos contra, 

dos Vereadores do Partido Socialista, JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL 

MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS,  estes com 

base na declaração de voto conjunta, a seguir transcrita, APROVAR a Conta de 

Gerência e o Relatório de Actividades, nos termos do nº 1, do artº. 34º., do Decreto-Lei 

341/83 de 21 de Julho e alínea e), do nº. 2, do artº. 64º., da Lei 169/99, de 18 de 
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Setembro, e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, tendo em conta o 

disposto na alínea c), do nº 2, do artº. 53º., da referida Lei 169/99. ----------------------------- 

---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO QUE JUSTIFCA A POSIÇÃO TOMADA PELOS 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA (VOTO CONTRA) RELATIVA À CONTA DE 

GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2001: Por uma questão de coerência, 

faremos a análise destes documentos apenas com base em elementos, tanto da conta 

de gerência como do relatório de actividades, que nos parecem relevantes no que toca 

ao desempenho da Câmara Municipal durante o exercício em causa.--------------------------

---------- Parece-nos importante avaliar o desempenho nos seguintes domínios:-------------

---------- 1 – Taxa e qualidade de execução relativamente ao Orçamento e Plano de 

Actividades que esteve na origem desta Conta de Gerência e Relatório de Actividades.--

---------- 2 – Evolução comparativa, relativamente ao exercício anterior e ao desempenho 

médio dos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3 – Análise de tendências. -----------------------------------------------------------------------

---------- 1.1 – Quanto à taxa de execução verifica-se que, ao nível das receitas, as 

correntes, que decorrem do normal funcionamento da Câmara, têm um taxa de 

execução próxima dos 100%, o que significa uma estabilidade na cobrança destas 

receitas. O mesmo não se pode afirmar das receitas de capital, destinadas a pagar 

obras, sendo certo que apenas foram arrecadados cerca de dois terços da receita total 

prevista (950.309 / 670.108 contos), e destas existe uma parcela de importância 

acrescida por representar comparticipação para investimento directo: as chamadas 
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receitas do exterior; aquelas que dependem da capacidade de negociação e de 

execução da Câmara. Relativamente a estas receitas, o valor arrecadado é apenas de 

cerca de 50% do previsto (524.980 / 266.000 contos).----------------------------------------------

---------- 1.2 – No que toca às despesas, verifica-se que estas aumentam de forma 

significativa, nas despesas correntes, tendo sido gastos mais 122.000 contos do que 

estava previsto, continuando as despesas com pessoal e aquisição de serviços a ter 

muito significado neste aumento – 108.000 contos. Não podemos deixar de relembrar 

que este aumento constante, de ano para ano, descapitaliza de forma grave a Câmara e 

inviabiliza os respectivos investimentos. ----------------------------------------------------------------

---------- Existe entretanto uma despesa corrente que, lamentavelmente, continua abaixo 

da previsão: transferência corrente para as Freguesias (27.000 / 22.000 contos).-----------

---------- Como quem gasta ao sacho não pode gastar á monda, quem gasta despesas 

correntes fica sem dinheiro para fazer investimentos e por isso, as despesas de capital, 

as que mais interessam ao Município, têm uma taxa de execução pouco acima de 60% 

da previsão (1.246.450 / 795.670 contos), exactamente ao contrário do que se passa 

com as despesas correntes. -------------------------------------------------------------------------------

---------- Existe uma despesa de capital particularmente importante pelo seu significado 

político: transferências de capital para as Freguesias. Existe neste particular, um 

completo incumprimento por parte da Câmara para com as Freguesias. Para uma 

previsão de transferências de 39.500 contos, apenas foram transferidos 6.300 contos – 

quase nada! ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Este comportamento ao nível do orçamento, só podia conduzir a um resultado 

em termos de Relatório de Actividades: uma execução baixa e o adiamento, uma vez 

mais, de projectos importantes para o Município. ----------------------------------------------------

---------- Destacamos apenas alguns projectos, pela sua importância, com uma taxa de 

execução quase nula: ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- a) Construção do Jardim de Infância de Moimenta da Beira.----------------------------

---------- b) Obras de adaptação da escola primária de Moimenta da Beira.--------------------

---------- c) Apoio a projectos educativos. ----------------------------------------------------------------

---------- d) Elaboração do projecto e aquisição de terrenos para o complexo desportivo. -

---------- e) Construção do pavilhão. ----------------------------------------------------------------------

---------- f) Revisão do Plano Director Municipal. ------------------------------------------------------

---------- g) Aquisição de um mini autocarro para a D.A.S.C.----------------------------------------

---------- E todo um conjunto de outras realizações cuja execução foi muito baixa. ---------- 

----------2.1 – No que respeita à comparação com o desempenho no exercício anterior, 

destacamos apenas três aspectos relevantes para a vida do Município: ----------------------

---------- a) O volume do endividamento subiu mais de 125.000 contos num único ano ( 

mais de 10%), apesar de se ter verificado um valor de investimento muito abaixo das 

previsões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- b) A Câmara perde capacidade de investimento relativamente ao ano anterior 

dado que tendo recebido mais 120.000 contos de FEF, 200.000 contos para 

comparticipações e contraído mais 125.000 contos de dívida, o que perfaz 445.000 
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contos a mais do que no ano anterior, apenas conseguiu investir mais 216.000 contos, o 

que significa uma perda de investimento, num único ano, de cerca de 230.000 contos. --

---------- c) Existe ainda um factor comparativo que nos parece de realçar por constituir 

uma forte razão de perda de capacidade de investimento: enquanto no ano 2000 a 

Câmara conseguiu  uma poupança corrente (diferença entre receitas e despesas 

correntes) de 174.330 contos (762.326 / 587.996 contos), no ano de 2001 apenas 

conseguiu uma poupança de 128.337 contos (818.830 / 690.493 contos). Bastava ter 

mantido a mesma taxa de poupança para ter canalizado para investimento, em 2001, 

186.000 contos, tendo por isso perdido, só nesta relação, 58.000 contos . Este valor é 

muito significativo por representar a perda de um terço da capacidade num único ano.---

---------- 3 – Mais do que os valores absolutos de cada exercício e até os resultantes da 

comparação com o exercício imediatamente anterior, importa realçar as tendências, 

como indicadores do futuro que teremos e tendo em vista tomadas de decisão para as 

contrariar, quando consideradas negativas.------------------------------------------------------------

---------- A tendência que se verifica é deveras preocupante para o Município: ---------------

---------- a) A dívida aumenta vertiginosamente de ano para ano, sem grandes 

contrapartidas no investimento. ---------------------------------------------------------------------------

---------- b) As despesas correntes aumentam, de ano para ano, em detrimento dos 

investimentos necessários ao desenvolvimento do Município. ------------------------------------

---------- c) As transferências de capital para as Freguesias têm vindo a definhar, ano 

após ano, tendo-se chegado ao cúmulo de durante todo um ano ter transferido para o 
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conjunto das vinte Freguesias a verba ridícula de 6.300 contos! Temos por diversas 

vezes referido a nossa preocupação quanto a este estado de relacionamento com as 

Freguesias, por nos parecer que esta ausência de capacidade de realização das 

Freguesias lhes vai retirando, progressivamente  a legitimidade política democrática que 

lhes reconhecemos. A diferença dos volumes de transferências da Câmara para as 

diversas Associações e para as Juntas de Freguesia é abismal e extremamente 

preocupante. Não porque as transferências para as Associações sejam muito elevadas, 

mas porque as relativas às Freguesias são incompreensivelmente inexistentes.------------

----------- É esta tendência despesista, de falta de rigor e de falta de investimento, que 

nos leva a votar contra a presente conta de gerência e relatório de actividades. ------------

---------- O exercício de 2001, constitui o culminar de um período negro na gestão da 

Câmara que levou os actuais responsáveis a já não encontrarem mais nenhuma 

solução para governar, que não seja o recurso a um empréstimo de grandes dimensões, 

que poderá tapar, com dinheiro de todos, os erros até agora cometidos, mas que não 

deixa de fazer eco das preocupações e apreensões que temos, ano após ano, deixado 

expressas na Câmara Municipal. É nossa obrigação continuar a fazê-lo, e cumprimos!”.                       

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA================= 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do n.º. 1, 2 e 4 do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 
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por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 

fotocópia, a todos os  membros da Câmara.----------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

eram 17H30========================================================== 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

O SECRETÁRIO 

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

===================================================================

=================================================================== 

===================================================================

===================================================================

===================================================================
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