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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E TRÊS  ============================================= 

ACTA Nº. 12/03 

 

========== Aos catorze dias do mês de Abril do ano de dois mil e três, 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 DE 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 na reunião ordinária realizada no dia 07 de Abril 

de 2003, exarada a folhas 129, ponto 119, do livro de actas 108, cuja ordem  do dia  

havia sido previamente distribuída a todos os seus 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 14H35 ====================================== 
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02. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02  – DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

120 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS  RESPEITANTES AO ANO DE 2002 =   

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

07 de Abril do corrente mês, em que foi deliberado, por unanimidade, marcar uma 

reunião extraordinária para o dia 14 do corrente mês, com vista a proceder a uma 

análise mais pormenorizada e cuidada dos documentos de Prestação de Contas do ano 

de 2002, nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto no nº 3, do Decreto-Lei 

nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro e mais concretamente   das disposições legais relativas à 

Prestação de Contas previstas nas Considerações Técnicas previstas no POCAL – 

Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, e ainda para efeitos do disposto nos 

números 1 e 2 do Artigo 9º, da Lei 42/98, de 06 de Agosto, e do disposto nas alínea bb), 

do nº 1, alínea e) do nº 2, ambos do artº 64º, e alínea c), do nº 2, do artº 53º, da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Junho, novamente 

presente à reunião os referidos documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano 

de 2002, organizados de acordo com as instruções do Tribunal de Contas, publicadas no 

Diário da República, II Série, nº 191, de 18 de Agosto.---------------------------------------------- 

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

orçamentais   arrecadadas  foi  de  € 11.251.242,89 (onze milhões, duzentos e 

cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos),  e o 

montante  das  despesas orçamentais realizadas foi de € 11.199.152,71 (onze milhões, 
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cento e noventa e nove mil, cento e cinquenta e dois euros e setenta e um cêntimos),  

sendo de realçar que havia transitado  um saldo da Conta de Gerência do ano anterior 

de € 15.703,90 (quinze mil, setecentos e três euros e noventa cêntimos).  ------------------- 

---------- Relativamente às  Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de 

fundos no valor de € 693.177,35 (seiscentos e noventa e três mil, cento e setenta e sete 

euros e trinta e cinco cêntimos),  e  uma   saída   de   fundos  no  valor  de € 685.881,21 

(seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um euros e vinte e um cêntimos), 

sendo de realçar que havia transitado  um saldo da Conta de Gerência do ano anterior 

de € 88.761,16 (oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e um euros e dezasseis 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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. 3.964,45 (três mil, novecentos e sessenta e quatro euros e quarenta e 

cinco cêntimos), 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,  € 3.964,45 (três mil, novecentos e sessenta e quatro euros e 

quarenta e cinco cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Da conta  da  execução  orçamental, € 67.794,08 (sessenta e sete mil, 
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setecentos e noventa e quatro euros e oito cêntimos). --------------------------------------------- 

---------- Relativamente às  Operações  de  Tesouraria, transita um saldo de € 96.057,30  

(noventa e seis mil, cinquenta e sete euros e trinta cêntimos ).----------------------------------- 

---------- A Prestação de Contas, vêm acompanhada do seguinte Relatório de Gestão do 

Órgão Executivo------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ” RELATÓRIO DE GESTÃO / CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2002 A análise das 

contas do Exercício de 2002 contém uma complexidade acrescida, dada a aplicação de 

um novo sistema de contabilidade analítica – POCAL – da qual é difícil extrair elementos 

objectivos e simplificados, a que nos habituamos, no âmbito da tradicional contabilidade 

orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Lembramos que o novo regime de contabilidade foi adoptado apenas a partir de 

Abril de 2002, assimilando, tanto quanto possível, o sistema de Gestão desenvolvido em 

outros termos, durante o 1º trimestre do mesmo ano.------------------------------------------------ 

---------- Contudo, a implementação do novo sistema contabilistico é ainda parcial, pois 

não traduz o activo imobilizado, nem tão pouco o activo circulante, respectivamente 

expresso em investimentos e existências (Stocks, matérias-primas, etc...).-------------------- 

---------- Quase à semelhança do anterior regime, acaba por reflectir apenas o movimento 

financeiro, consubstanciado em activos e passivos financeiros (dívidas), menosprezando 

o aspecto mais importante da gestão que é a realização de investimentos, aos quais 

deveria ser atribuído adequado valor patrimonial.----------------------------------------------------- 

---------- Ainda que prejudicada a perspectiva económica, tentarei demonstrar que os 
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números constantes da “Conta de Gerência de 2002”, enquadram e mantêm uma visão 

estratégica coerente, independentemente dos desvios que ocorrem conjunturalmente, 

isto é, no final de cada ano civil. ---------------------------------------------------------------------------  

---------- Assim, financeiramente, podemos deduzir os seguintes resultados:------------------      

---------- As receitas orçamentais que ascenderam a 11.251.242,89 €, representam um 

nível de execução superior a 75% do Orçamento e Plano Programado;------------------------ 

---------- A execução orçamental proporcionou uma poupança – corrente superior a 

500.000,00 €, orientada correctamente para reinvestimentos;------------------------------------- 

---------- Dos empréstimos contratados em 2002, no valor de 4.068.372,85 €, apenas 

foram utilizados  2.638.722,78 €, quase exclusivamente orientados para o saneamento 

financeiro, aliás, cumprindo a justificação da sua contratação;------------------------------------ 

---------- O valor remanescente dos empréstimos contratados ainda não produziram 

encargos, visto que a sua aplicação está estrategicamente afecta á realização e 

concretização de investimentos/obras;------------------------------------------------------------------- 

---------- O valor da dívida, aumenta virtualmente, considerando  3.242.186,33 € a 

empreiteiros e fornecedores e   4.588.940,66 €, de empréstimos utilizados globalmente, 

dado que não é ainda possível, em termos contabilisticos, integrar os acréscimos e 

diferimentos, provenientes de comparticipações comunitárias e de Administração Central 

devidas, mas não pagas em 2002, representando um valor de 1.306.850,49 €;-------------- 

---------- Apesar de tudo os adiantamentos não compensados oportunamente, para além 

da realização de algumas obras não financiadas externamente, promoveram um deslize 
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financeiro de aproximadamente 349.158,53 €;--------------------------------------------------------- 

---------- A realidade dos números enuncia e preconiza um maior rigor no controlo da 

dívida, com orientação quase exclusiva dos recursos financeiros disponíveis para o 

Plano de Investimentos programada em 2002, compulsado com um cumprimento 

criterioso do Plano de Saneamento Financeiro pré- estabelecido. -------------------------------     

---------- Economicamente, podemos retirar as seguintes ilações: -------------------------------- 

---------- O Plano de Investimentos programado para 2002/2003 está a ser 

adequadamente desenvolvido, avaliando-se a sua realização física em cerca de 70%, 

ainda que a execução financeira se cifre em cerca de 60%;---------------------------------------- 

---------- Exceptuando duas obras essenciais, (CM. 1031 e Variante Escolar), as 

restantes mantêm o ritmo de realização programado, esperando-se que a concretização 

global do Plano de Investimentos esteja consolidado no final de 2003;------------------------- 

---------- O atraso na conclusão de alguns equipamentos (ETAR`S) tem adiado a 

recuperação de importantes receitas, absolutamente necessárias ao fecho dos 

respectivos sistemas, e reorientação de investimento para a mesma área;-------------------- 

---------- Mantém-se complicada a legalização de algum Património Municipal (lotes), o 

que tem adiado a criação de receitas extraordinárias;------------------------------------------------ 

---------- A difícil conjuntura nacional tem implicado atraso significativo no envio das 

comparticipações financeiras, o que obriga a reajustamentos permanentes no ritmo dos 

investimentos;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Dinamização da componente social, assumida como prioridade de 
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investimento, obriga à adopção de um regime subsidiário, que claramente retira 

disponibilidade financeira para investimentos materiais;--------------------------------------------- 

---------- A descentralização de recursos e atribuições contratualizada progressivamente 

com as Juntas de Freguesia, implicará concerteza uma reformulação das opções de 

investimento, determinando uma melhor orientação de disponibilidades para acções 

estruturantes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A diversidade das intervenções em curso, objectivam a consolidação de 

importantes áreas de desenvolvimento social e económico, nomeadamente, no sector do 

saneamento básico, equipamentos educativos e acessibilidades.-------------------------------- 

----------Propostas e Estratégias a Curto e Médio Prazo---------------------------------------------- 

----------Conclusão e operacionalidade dos investimentos em curso (Mercado, Biblioteca, 

E.M. 514, Caminhos Agrícolas,  etc...)-------------------------------------------------------------------- 

---------- Desenvolvimento e conclusão de projectos para novos investimentos 

(gimnodesportivo, URBCOM, Proj. AMB, Paiva, Ninho de Empresas, etc...)------------------- 

---------- Angariação dos necessários financiamentos e comparticipações;--------------------- 

---------- Aumento das receitas próprias (alienação de património municipal, actualização 

de taxas e tarifas, rentabilização de novos equipamentos);----------------------------------------- 

---------- Reforço das parcerias com sector público e privado (projectos intermunicipais, 

sociedades mistas, sistemas regionais)”.----------------------------------------------------------------  

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

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

fundamento na declaração de voto conjunta a seguir transcrita, APROVAR a Prestação 

de Contas respeitantes ao ano 2002, nos termos da alínea e) do nº. 2, do artº 64 da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e remete-los à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto na alínea c), 

do nº 2, do artº 53º, do referido diploma legal conjugado com o artº. 9º., nº.1, da Lei nº. 

42/98, de 06 d Agosto, sendo posteriormente enviados ao Tribunal de Contas, nos 

termos e para efeitos do disposto na alínea bb), do nº. 1 do artº 64º, e alínea l) do nº.1 

do artº. 68º. da referida Lei nº. 169/99, e ainda do nº.2 do artº. 9º. da referida Lei nº. 

42/98, de 06 de Agosto, bem como o respectivo envio à C.C.R.N. – Comissão de 

Coordenação Regional Norte, nos termos do nº.1, do artº. 6º.  e à Direcção-Geral do 

Orçamento, nos termos do artº. 8º., do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro. ------  

---------- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Vereadores do Partido 

Socialista (voto contra), relativa à Prestação de Contas referente ao ano 2002. ------------ 

---------- “CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO AXERCÍCIO DE 2002 DECLARAÇÃO 

DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA.------------------------------------

---------- A actividade da Câmara Municipal ao longo do exercício de 2002 estava 

fortemente condicionada pela contratação do maior empréstimo bancário da sua 
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história.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Foram criadas grandes expectativas em torno dos resultados desse 

empréstimo, tendo sido apresentado sob o nome de “Projecto de reequilibrio financeiro 

e investimento sustentado da Câmara Municipal – 2002/2005”. ----------------------------------

---------- Foram-lhe atribuídas virtualidades como: ----------------------------------------------------

---------- a) “Mobiliza para os anos de 2002/2003 ... um investimento em capital de cerca 

de três milhões de contos”.----------------------------------------------------------------------------------

---------- b) “Obriga a Câmara Municipal, principalmente nos anos de 2002/2003, a uma 

gestão de contenção e grande rigor...”-------------------------------------------------------------------

---------- c) “Garante a liquidação total da dívida até 2005 ...”---------------------------------------

---------- d) “Obriga a uma gestão equilibrada, mas extremamente disciplinada”--------------

---------- Para nós, nunca passou de “um empréstimo”, com todas as implicações que um 

empréstimo destinado principalmente a amortização de dívida não podia deixar de ter:---

---------- a) A completa imobilização e falta de reprodutividade do capital em dívida à 

banca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- b) A criação das condições ideais para contrair nova dívida junto dos mesmos 

credores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Estando o exercício de 2002 tão condicionado pelo empréstimo contratado e 

tendo esse empréstimo e as suas consequências gerando tantas expectativas 

contraditórias para a vida do Município, julgamos ser nosso dever dedicar uma especial 

atenção à relação entre o desempenho em 2002 e as previsões que tinham sido 
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elaboradas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não podemos deixar de constatar que o empréstimo teve um efeito 

completamente perverso, como aliás tinha-mos previsto.-------------------------------------------

---------- Devemos também confessar que a disfunção entre as expectativas criadas e a 

realidade verificada, ultrapassou, pela negativa, as nossas piores previsões. ---------------

---------- Apesar do cenário negro que traçamos para as finanças do Município, 

estávamos longe de imaginar que fosse possível que a situação atingisse a gravidade 

que agora se verifica.-----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Num único ano (2002), a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, fruto de uma 

gestão ruinosa, irresponsável, e completamente ao arrepio do que tinha prometido, e 

das condições sobre as quais viu ser aprovado um plano de reequilibrio financeiro e de 

investimento, consegui:--------------------------------------------------------------------------------------

---------- 1- Aumentar a dívida à banca para mais do dobro (872.000/422.000 contos), 

com todas as consequências em termos de encargos no futuro. Este aumento significa 

que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira contraiu mais dívida durante o ano de 

2002 do que tinha acumulado ao longo de toda a sua existência.--------------------------------

---------- 2 – Colocar a Câmara Municipal de Moimenta da Beira próxima do seu limite 

máximo legal de endividamento, impedindo que no futuro que alguém possa recorrer a 

empréstimos, até para complementar o financiamento de obras.---------------------------------

---------- 3 – Aumentar a dívida global, num único ano, em cerca de 300.000 contos, 

correspondendo a um aumento percentual de 22%, o que constitui o maior aumento 
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percentual, sobre a maior dívida, desde 1993.---------------------------------------------------------

---------- 4 – Aumentar a dívida global, num único ano, tanto como tinha aumentado nos 

três anos anteriores (1999/2000/2001), e tanto como tinha aumentado nos cinco anos 

anteriores a esses (1994/1995/1996/1997/1998).-----------------------------------------------------

---------- 5  - Tendo aumentado a dívida à banca em cerca de 525.000 contos, apenas 

diminuiu a dívida aos fornecedores em menos de 240.000 contos.------------------------------

---------- 6 – Acumular nova dívida aos fornecedores e empreiteiros, num único ano, no 

valor de 562.000 contos. Do valor actual da dívida aos fornecedores e empreiteiros 

(3.247.493.19 €), 2.805.479 € (562.000 contos) são dívida contraída durante o ano de 

2002. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Relativamente à execução orçamental, mantêm-se os fracos indicadores que 

têm conduzido a Câmara a esta situação desastrosa em termos financeiros.----------------

---------- a) As despesas de capital crescem apenas 81.000 contos (com  exclusão do 

valor do empréstimo), quando apenas “FEF” cresceu mais de 100.000 contos. Uma vez 

mais a Câmara Municipal não consegue sequer fazer reflectir este crescimento, de 

forma proporcional, no respectivo investimento.-------------------------------------------------------

---------- b) As despesas  correntes aumentam 22% num único ano. Esta taxa de 

crescimento é perfeitamente incompatível com o investimento desejado, e 

completamente comprometedora em termos futuros.------------------------------------------------

---------- c) O ganho corrente baixou, num único ano, 28%, tendo passado de 128.000 

contos em 2001 para 100.000 contos em 2002.-------------------------------------------------------
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---------- Estamos assim perante o resultado de mais um ano negro para as finanças 

Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Julgamos tratar-se do pior desempenho de gestão de que há 

conhecimento, relativamente à Câmara Municipal de Moimenta da Beira.---------------

---------- Trata-se também do mais rotundo falhanço relativamente aos 

compromissos assumidos, já no decorrer do ano 2002, aquando da aprovação do 

Projecto de Reequilibrio Financeiro.------------------------------------------------------------------

---------- Quando relativamente á aprovação do empréstimo votamos contra, e apelamos 

ao voto contra da Assembleia Municipal, o que queríamos, era evitar o desastre que se 

verificou em 2002, e que, se não houver capacidade para fazer incidir uma especial 

atenção aos aspectos financeiros, determinará, a curto prazo, a ingovernabilidade da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira.---------------------------------------------------------------

---------- Reiterando a nossa extrema preocupação pelo delapidar acelerado da 

capacidade de investimento da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, deixamos 

expresso o nosso voto contra a Conta de Gerência de 2002, e respectivo Relatório de 

Gestão,  deixando de novo um forte apelo ao bom senso do Sr. Presidente de Câmara: 

não impeça  que alguém, depois de si, possa governar com dignidade a 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 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 
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desta reunião, nos termos dos n.ºs. 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, 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 17H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


