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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZASSEIS DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E OITO ============================================== 

ACTA Nº. 09/08  

========== Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, nesta Vila de 

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

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe da Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 21 de  

Novembro de 2005, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores, 

JOSÉ AGOSTINHO GOMES CORREIA, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO 

HUMBERTO PAIVA MATOS, JORGE DE JESUS COSTA, JOSÉ EDUARDO LOPES 

FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO 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 na reunião ordinária realizada no dia 09 do corrente mês, exarada a folhas 10, 

ponto 011, deste livro de actas, para proceder à análise e votação dos documentos da 

Prestação de Contas, referente ao ano de 2007, nos termos e para efeitos do disposto 

da alínea e), do nº. 2, do artº. 64º., 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. ===================================== 

========== Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente propôs que se ouvisse o 
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Senhor Engenheiro, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, na qualidade de sócio-

gerente da empresa CONSTRUÇÕES DEMO, Ldª., que, nos termos da deliberação 

tomada em reunião ordinária, realizada em 09 do corrente mês, exarada a folhas 17, 

ponto 019, deste livro de actas, tinha sido notificado para estar presente, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre as afirmações feitas na exposição do Engenheiro Civil, JOÃO 

PINTO CARDOSO, relativamente à empreitada do COMPLEXO TURÍSTICO DA 

BARRAGEM DO VILAR – PARQUE DE CAMPISMO. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados, 

ficando a aguardar a informação técnica que será prestado pelo Técnico Superior 

Assessor, JOÃO PEDRO MARQURES RODRIGUES, na qualidade de Fiscal da referida 

obra, bem como do Relatório solicitado à Comissão designada para o efeito, após o que 

tomará uma decisão definitiva sobre o assunto em causa. ======================= 

ORDEM DO DIA 

02.02 DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

“Secção de Contabilidade” 

051 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  RESPEITANTES AO ANO DE 2007 = 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

09 do corrente mês, exarada a folhas 10, ponto 011, deste livro de actas, presente 

novamente à reunião o processo relativo à Prestação de Contas, do ano de 2007, com 

vista a respectiva análise e votação, nos termos e para efeitos do cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei nº 54- A/99, de 22 de Fevereiro de 1999, que está organizado 
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de acordo com  a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto, do Tribunal de Contas. --------- 

----- Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas 

orçamentais arrecadadas foi de € 9.638.917,56 (nove milhões, seiscentos e trinta e oito 

mil, novecentos e dezassete euros e cinquenta e seis cêntimos), e o montante das 

despesas orçamentais realizadas foi de € 9.823.035,88 (nove milhões, oitocentos e vinte 

e três mil, trinta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), sendo de realçar que havia 

transitado um saldo da Prestação de Contas, de 2006, no valor de € 253.106,18 

(duzentos e cinquenta e três mil, cento e seis euros e dezoito cêntimos). --------------------- 

----- Relativamente às Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos no 

valor de € 421.329,16 (quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e nove euros e 

dezasseis cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 421.960,08 (quatrocentos e 

vinte e um mil, novecentos e sessenta euros e oito cêntimos). ----------------------------------- 

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

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas de 2008: ----------- 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 35.152,99 (trinta e cinco 

mil, cento e cinquenta e dois euros e noventa e nove cêntimos). -------------------------------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 33.203,95 (trinta 

e três mil, duzentos e três euros e noventa e cinco cêntimos). ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Posto o assunto à discussão e votação, e tendo em conta as 

explicações constantes do Relatório de Gestão, a Câmara deliberou, por maioria, com 

os votos a favor do Senhor Presidente e dos Vereadores do Partido Social Democrata, 
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LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, ANTÓNIO HUMBERTO PAIVA MATOS e JORGE 

DE JESUS COSTA, e os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, JOSÉ 

EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO e ANTÓNIO PEDRO 

PEREIRA DIAS, estes com fundamento na declaração de voto a seguir transcrita, 

APROVAR a prestação de contas respeitante ao ano de 2007, nos termos da alínea e), 

do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, devendo os respectivos documentos serem remetidos à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto na alínea c), do nº. 2, do 

artigo 53º., dos referidos diplomas legais. -------------------------------------------------------------- 

----- DECLARAÇÃO DE VOTO QUE JUSTIFICA A POSIÇÃO TOMADA PELOS 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA ---------------------------------------------------------- 

----- “Entendemos dever proceder a uma análise criteriosa dos documentos que nos são 

apresentados. Para o efeito, avaliaremos estes documentos, e a actividade da Câmara 

Municipal no ano de 2007, com base nos mesmos pressupostos que temos vindo a 

utilizar, e que, do nosso ponto de vista, serão os mais correctos. -------------------------------- 

----- Esta análise pecará sempre por deixar de fora alguns aspectos da vida Municipal, 

que têm relevância, mas que serão certamente discutidos noutras oportunidades. É no 

entanto nossa preocupação referir os “grandes números”, e interpretá-los, à luz do nosso 

pensamento sobre gestão autárquica. ------------------------------------------------------------------- 

----- O desempenho da Câmara Municipal é uma realidade dinâmica, evolutiva, e que 

depende muito das políticas que são adoptadas por cada liderança. É sobre essas 
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políticas, e os seus resultados, que deixamos à consideração dos Moimentenses a 

seguinte apreciação, e consequente tomada de posição: ------------------------------------------ 

1. Uma contracção na execução orçamental, relativamente ao ano de 2006, como 

aconteceu no exercício de 2007, poderia fazer supor uma intenção de restringir as 

chamadas despesas correntes, o que apesar de discutível, por se tratar de uma 

redução em absoluto, poderia, ainda assim ser aceitável. Como se comprovará, 

infelizmente esta redução no valor da execução, no montante de € 754.147,44, 

relativamente ao exercício de 2006, não teve sequer essa virtualidade; -------------- 

2. Enquanto as despesas de capital baixam € 963.282,37, levando a uma taxa de 

execução de apenas 49.39% do previsto, as despesas correntes sobem € 

487.811,67. Ora, por aqui se vê que não valeu a pena baixar a execução global 

do orçamento, porque isso apenas conduziu a muito menos investimento, uma 

vez mais à custa de mais despesa corrente. Este procedimento reiterado dos 

responsáveis pelas políticas municipais está a conduzir-nos a um beco sem 

saída; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ainda assim poderia dizer-se que este foi um ano excepcionalmente mau, se o 

compararmos apenas com o ano de 2006, o qual poderia ter sofrido, 

eventualmente, alguns impactos positivos. Mas não. Se fizermos uma 

comparação com a execução média dos últimos três anos – 2004, 2005 e 2006 – 

verificamos que 2007 foi um ano excepcionalmente mau. A execução das 

despesas de capital em 2007 foi inferior à média dos últimos três anos; A 
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execução das receitas de capital foi inferior à média dos últimos três anos; A 

execução de receitas correntes foi superior à média dos últimos três anos e a 

execução das despesas correntes foi muito superior à média dos últimos três 

anos. As despesas correntes foram em € 686.946,16 superiores à média dos 

últimos três anos. Mais de 135.000 contos superiores à média dos últimos três 

anos ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Uma redução no valor da execução orçamental poderia também ter provocado 

uma diminuição da dívida do Município. Mas não provocou. Mesmo com uma 

redução no investimento de € 963.282,37, a dívida global aumentou € 297.620,06. 

Este é um sinal extremamente preocupante, porque pode significar que já não 

basta reduzir o investimento para controlar a dívida. Esta sobe, apesar de uma 

redução significativa no investimento. Com este aumento de dívida bateu-se, uma 

vez mais, um recorde de endividamento, que neste momento se situa em € 

10.405.445,07! Este aumento de dívida é tanto mais gravoso, quanto acontece à 

custa do aumento de dívida aos fornecedores de bens e serviços, com todas as 

implicações económicas e financeiras que bem conhecemos. Além do mais, mais 

de metade deste tipo de dívida está vencida há mais de uma na; ----------------------- 

5. Com a gestão a que temos feito referência, a execução dos diversos planos de 

investimento só pode ficar prejudicada. A título de exemplo referiremos que o 

Plano Plurianual de Investimentos teve uma execução financeira no ano de 2007 

de apenas 46.33% e uma execução financeira global de apenas 30.78%. Estes 
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valores são demonstrativos da falta de capacidade de realização a que se 

chegou, por todas as razões já descritas, e também por outras: a capacidade para 

arrecadar receitas para comparticipação situou-se, em 2007 em 20.30% do valor 

previsto (€ 710.877,78 / € 3.502.174,00); ------------------------------------------------------ 

6. Existe um indicador ao qual atribuímos, de forma mais ou menos consensual, 

alguma relevância: o ganho corrente, ou seja, o valor que se consegue “poupar” 

das receitas correntes, para investir em despesas de capital. No ano de 2007 este 

valor foi inferior em € 261.442,29 ao verificado no ano de 2006. Mas não foi 

apenas inferior ao de 2006, foi também inferior à média dos últimos três anos, o 

menor dos últimos três anos e até, pasme-se, inferior à média dos últimos seis 

anos! Não, não estamos enganados. O ganho corrente de 2007 foi de € 

864.816,99 enquanto o ganho corrente nos últimos seis anos (2001-2006) foi, em 

média, de € 894.247,98! ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Por todas as razões descritas, e outras que ficam por abordar, estaremos perante 

um dos piores desempenhos da Câmara Municipal dos últimos anos. -------------------------- 

----- Entendendo que seria difícil ter feito pior, no ano de 2007, votamos contra a 

aprovação dos presentes documentos e com isto pretendemos censurar, de forma 

veemente, o desempenho conseguido pelos responsáveis políticos da Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira”. ================================================= 

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

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião extraordinária, 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 por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

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

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

17H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 

 

 

 

 


