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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZOITO  DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E DOZE ============================================= 

ACTA N.º 09/12 

========== Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, nesta Vila de 

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

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

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ANTÓNIO DA 

COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, 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 13 do corrente mês, exarada a folhas 199, ponto 190, deste livro de 

actas. ============================================================== 

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

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

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

219 – 020/005/000 – REUNIÃO ORDINÁRIA – Marcação de  data  ================ 

========== Considerando a necessidade de realizar a sessão ordinária da Assembleia 
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Municipal do mês de Abril, o Senhor Presidente propôs que a próxima reunião ordinária, 

que estava estabelecida para Sexta-Feira, dia 27 de Abril, fosse alterada para Quarta-

Feira, dia 02 de Maio, pelas catorze horas e trinta minutos. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente, alterando a próxima reunião ordinária para o dia 02 de Maio, pelas nove 

horas e trinta minutos, ficando, desta forma, feita a respectiva convocatória nos termos e 

para efeitos de cumprimento do disposto no nº. 3, do artº. 62º., da Lei nº. 169/99, de 18 

de Setembro. ========================================================= 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Contabilidade” 

220 - 230/260/000 – ORÇAMENTOS, REVISÕES E ALTERAÇÕ ES ORÇAMENTAIS – 

1ª. Revisão Orçamental – Aprovação  ===================================== 

========== O Senhor Presidente solicitou ao Executivo Camarário que nesta reunião 

extraordinária fosse analisado o conteúdo da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, nº. 02/MCRM/2012, datada de 16 do corrente mês, a seguir transcrita, 

onde, pelas razões ali descritas, se propõe a aprovação da 1ª. Revisão Orçamental, 

uma vez que, de acordo com a informação dos serviços financeiros, se afigura oportuno 

a sua aprovação pela Assembleia Municipal, em sessão ordinária que se vai realizar no 

próximo dia 27 do corrente mês. -------------------------------------------------------------------------- 

----- “ Prende-se esta informação com a necessidade dos serviços financeiros deste Município 

procederem à elaboração de uma revisão orçamental, de modo a contemplar a classificação orçamental 

15 – Reposições não abatidas nos pagamentos. De acordo com o estabelecido no ponto 8.3.1.4. do 
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POCAL, a abertura de novas rubricas orçamentais dá sempre lugar a Revisão Orçamental. A este 

propósito, refere o grupo de trabalho SATAPOCAL: “…, importa ter em conta que: - Aquando da 

elaboração da proposta de orçamento, não devem ser previstas as desagregações dos capítulos 15. 

Reposições não abatidas nos pagamentos” … “Excecionalmente, o capítulo 15. Reposição não abatida 

nos pagamentos pode ser previsto, caso à data de elaboração do orçamento for conhecida causa 

justificativa da sua abertura, situação da qual deve ser apresentada a devida prova em anexo àquele 

documento. Deste modo, sugere-se, que o valor a contemplar nesta rubrica seja de € 500,00 

(quinhentos euros), tendo como contrapartida a rubrica 08019902 – “Indemnizações de estragos 

provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos”. ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

1ª. Revisão Orçamental, devendo a mesma ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº. 2, do artigo 64º., 

conjugado com o disposto na alínea b), do nº. 2, do artigo 53º., ambos da Lei nº. 169/99, 

de 18 de Setembro. ====================================================  

221 - 230/262/000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE  AO ANO DE 2011 == 

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

dia 13 do corrente mês, exarada a folhas 204, ponto 197, deste livro de actas, presente 

novamente à reunião a Prestação de Contas, referente ao ano de 2011, organizada de 

acordo com a Resolução nº. 4/2001, de 18 de Agosto, do Tribunal de Contas, com vista 

a proceder a uma análise dos instrumentos de gestão financeira, nos termos e para 

efeitos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro de 

1999. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas 
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arrecadadas foi de € 10.224.718,55 (dez milhões, duzentos e vinte e quatro mil, 

setecentos e dezoito euros e cinquenta e cinco cêntimos), e o montante das despesas 

realizadas foi de € 10.197.887,93 (dez milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e 

oitenta e sete euros e noventa e três cêntimos), sendo de realçar que havia transitado 

um saldo da Prestação de Contas, do ano de 2010, no valor de € 114.404,79 (cento e 

catorze mil, quatrocentos e quatro euros e setenta e nove cêntimos). ------------------------- 

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

valor de € 579.076,96 (quinhentos e setenta e nove mil e setenta e seis euros e noventa 

e seis cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 580.026,32 (quinhentos e oitenta 

mil e vinte e seis euros e trinta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------- 

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

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas do ano de 2012: - 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 103.348,55 (cento e três 

mil trezentos e quarenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos). --------------------------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 36.937,50 (trinta 

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

----- No Relatório de Gestão, apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara, é 

proposto que, de acordo com o disposto no ponto 2.7.3., do POCAL, o resultado líquido 

do exercício, no montante de € 1.068.245,26 (um milhão e sessenta e oito mil duzentos 

e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), seja transferido para a conta 59 – 

RESULTADOS TRANSITADOS – da seguinte forma: ---------------------------------------------- 
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----- a) Reservas legais (conta 571) -  €  53.412,26; ------------------------------------------------- 

----- b) Reforço do património (conta 51) - €  1.014.833,00. --------------------------------------- 

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 o 

voto contra dos Vereadores da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO e JORGE DE JESUS COSTA, com base na 

declaração de voto a seguir transcrita, APROVAR a prestação de contas respeitante ao 

ano de 2011, nos termos da alínea e), do artigo 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 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 n.º 2, do artigo 53.º, dos referidos diplomas legais. -

----- Mais foi deliberado concordar com a proposta constante do relatório de gestão, 

apresentado pelo Senhor Presidente, no sentido do resultado líquido do exercício, no 

montante de € 1.068.245,26 (um milhão e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e 

cinco euros e vinte e seis cêntimos), ser transferido para a conta 59 – RESULTADOS 

TRANSITADOS, devendo esta proposta ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos do ponto 2.7.3.1., do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro. -------   

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIG AÇÃO PSD/PP -------- 

--------------------------------------------- “A VISÃO ESTRATÉGICA ------------------------------------------ 

----- A Coligação PPD/PSD-CDS/PP disse, a propósito da discussão e votação da prestação de contas do 

ano de 2010, que era, supostamente, num contexto de mudança que o Município de Moimenta da Beira 
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deveria direcionar os seus esforços e posicionar-se numa linha estratégica que teria, necessariamente, 

que ter presente uma Visão, uma Missão e os respectivos Objectivos estratégicos, e sobre os quais 

deixamos aqui, uma vez mais, as linhas mestras do nosso pensamento político para o Município de 

Moimenta da Beira: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Um concelho mais aberto, através da criação das futuras ligações viárias, que lhe permitam uma 

maior acessibilidade e proximidade dos grandes centros urbanos e dos territórios envolventes e, por 

isso, mais permeável aos fluxos demográficos e econômicos externos; ------------------------------------- 

• Um concelho mais atrativo, no sentido de uma maior capacidade de fixação da população (pela 

criação de riqueza emprego), de maior poder de atracção de turistas (pelo património histórico, cultural 

e paisagístico) e de captação de maiores mais diversificados investimentos; ------------------------------- 

• Um concelho mais competitivo, no sentido de melhorar e qualificar os factores que influenciam o seu 

posicionamento nos diferentes mercados, regional, nacional e internacional; ------------------------------ 

• Um concelho mais dinâmico, no sentido de maiores iniciativas e investimentos produtivos, que 

conduzam a uma diversificação da base económica; --------------------------------------------------------- 

• Um concelho mais sustentável, no sentido de uma proteção e valorização eficaz dos recursos e 

valores naturais e culturais, de um planeamento, execução e gestão eficiente e racional das infra-

estruturas, equipamentos e serviços e de uma melhoria progressiva dos indicadores de qualidade 

ambiental; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Um concelho equitativo e solidário, no sentido de garantir a toda a população a igualdade de 

oportunidades no acesso a bens e serviços públicos fundamentais, aos padrões contemporâneos da 

qualidade de vida, e à solidariedade para com os mais desfavorecidos. -------------------------------------   

----- Dissemos, também, que a estratégia do Município de Moimenta da Beira passará sempre pela 

realização de investimentos estruturantes que atendam aos aspetos da competitividade e coesão social, 

capaz de fomentar a criatividade e a inovação (através das novas tecnologias e o auto-emprego), 

captar e dinamizar a iniciativa privada, valorizar o património histórico, cultural e paisagístico da 

autarquia, potenciar e promover a fixação e a qualificação dos residentes (parque escolar), e ainda 

proporcionar o turismo, a atratividade e boas condições de acolhimento aos visitantes, de modo a criar 
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vantagens competitivas em relação a outras regiões. -------------------------------------------------------- 

----- Apesar de nos repetirmos, estas continuarão a ser, todavia, no entendimento da Coligação 

PPD/PSD-CDS/PP, as grandes linhas de atuação por que se há-de nortear a visão estratégica dos 

governantes dos municípios do interior e, consequentemente, os do Município de Moimenta da Beira. --- 

----- Da apreciação feita pelos vereadores da coligação ao trabalho até agora realizado pela maioria 

governativa do PS, quando já está ultrapassada mais de metade do presente mandato, bem como da 

análise à prestação de contas relativa ao ano de 2011, não descortinamos, tal como afirmamos na 

prestação de contas do ano anterior, uma estratégia de desenvolvimento no quadriênio de 2010-

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Continuamos a não identificar, na atividade municipal e nos documentos da prestação de contas, 

prioridades estratégicas concretas, uma linha de rumo clara ou, pelo menos percetível. -------------- 

----- O que identificamos, outro sim, na ação dos governantes do PS e no esforço financeiro 

desenvolvido são atividades que não obedecem a um planeamento integrado, previamente delineado e 

posteriormente concretizado. A atividade até agora desenvolvida é mais fruto da ocasião e das 

oportunidades surgidas, não proporcionando, por isso, ganhos de eficácia e de produtividade que 

criem riqueza e desenvolvam a economia local, não deixando marcas inequívocas de percursos sólidos e 

estáveis. Estes não se concretizam apenas com pequenos sinais. ------------------------------------------- 

----- As mudanças governativas operadas a nível nacional, em Junho de 2011, que resultaram no 

afastamento do governo socialista, não deveria interferir com a motivação e a falta de visão estratégica 

da equipa governativa municipal e dos responsáveis políticos locais do PS. -------------------------------- 

--------------------------------------- A ANÁLISE - OPÇÕES DO PLANO --------------------------------------- 

----- Ao analisarmos as GOP - Grandes Opções do Plano, e o PPI – Plano Plurianual de Investimentos, 

destacamos o grau de execução na Educação de €1.058.390,49, na Saúde € 0,00, na Acção Social € 

62.528,04, na Cultura €160.006,70,  no Desporto  €1.245.714,56, na Agricultura € 4.097,07, Industria 

e Energia € 383,925,19, nos Transportes e Comunicações € 303.720,08, no Comércio e Turismo € 

638,36. Ou seja, a área de maior intervenção foi o Desporto com € 1.245.714,56 e a de menor 

intervenção foi a Saúde com € 0,00. --------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em nosso entendimento, na conjuntura política actual, seria mais adequado direcionar o esforço 

financeiro, prioritariamente, para a Saúde, a Educação, a Ação Social, a Agricultura e para a economia 

local (Industria e Comércio e Turismo). ----------------------------------------------------------------------- 

----- As GOP tiveram uma execução de € 6.471,584, 54, relativamente ao montante previsto de € 

14.865.510,91 -  43,53%. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O PPI teve uma execução de € 2.252.659,76 relativamente ao montante previsto de € 

6.680.104,89. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Isto equivale por dizer que, no ano de 2011, o investimento realizado ficou, tal como dissemos 

quando da apresentação do orçamento, significativamente aquém do previsto (33,72%). ---------------- 

----- O argumento do PS de se limitar a fazer apenas uma gestão corrente e animar da forma possível 

a economia local, para controlar a divida existente, não é defensável em médio prazo. ------------------- 

-------------------------------------------- O ENDIVIDAMENTO ------------------------------------------------ 

------ Da leitura que fazemos aos documentos da prestação de contas, na óptica orçamental, por ser 

aquela que nos fornece os maiores detalhes e dados comparativos com os anos anteriores, resulta que 

a divida global aumentou € 336.427,22, atingindo no final do ano de 2011 o valor de € 

12.123.545,07, sendo de € 11.787.117,85 em 2010. Em 2009 a dívida apresentada na prestação de 

contas era de € 12.142.796,00 (3.518.455,00 de curto prazo e 8.624.341,00 de médio e longo prazo).  

----- A amortização de empréstimos de curto e médio e longo prazo, atingiu o montante de € 

1.496.106,39, sendo a dívida de médio e longo prazo no final do ano de 2011 de € 6.212.756,90, 

(7.633.863,29 em 2010). --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A dívida actual de curto prazo é superior à do ano anterior (€ 4.353.000,00) e cifra-se em € 

5.910.789,97, ou seja, mais € 1.557.789,97. ----------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- O ORÇAMENTO --------------------------------------------------- 

----- O grau de execução orçamental da receita foi, tal como previmos na apreciação do orçamento de 

2011, de 53,96%. Estava prevista uma cobrança de € 18.950.000,00 e apenas se cobraram € 

10.224.718,55. Trata-se de mais um falhanço na previsão orçamental do ano de 2011, à semelhança, 

aliás, do que havia acontecido com a prestação de contas de 2010. ---------------------------------------- 
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----- As receitas de capital previstas cifravam-se em € 9.975.803,00. A execução orçamental foi de € 

3.303.976,83, ou seja, 33,12%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Participação Comunitária prevista era de 6.348.787,00. O valor efectivamente recebido foi de 

€ 848.284,27 (13,36%). -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O grau de execução orçamental da despesa foi, tal como previmos na apreciação do orçamento 

de 2011, de 53,81%. Estava prevista uma despesa de € 18.950.000,00 e apenas atingiu € 

10.197.887,93. Trata-se, também aqui, de mais um falhanço na previsão orçamental do ano de 2011. - 

----- As despesas correntes aumentam € 424.000,00 e atingem € 6.113.716,87. (5.689.838,68 em 

2010). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A despesa com a Aquisição de Bens de Capital foi de € 2.252.659.76, para uma previsão inicial de 

6.989.430,27. Nestas as Construções Diversas tiveram uma execução de € 1.499.681,66. ------------ 

----- As Juntas de Freguesia que, em 2010, já tinham diminuído a sua participação no orçamento 

municipal, em menos € 156.148,00 diminuem, igualmente, em 2011 € 50.529,47, apresentando um 

valor global anual de 352.416,25, (402.945,72 em 2010). -------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- A APRECIAÇÃO ---------------------------------------------------- 

----- Assim, considerando que, tal como ficou demonstrado, a execução orçamental veio confirmar um 

desvio de (- 46%), concluímos, reafirmando que os gestores do PS, do Município de Moimenta da Beira 

continuam retidos na encruzilhada a que nos temos vindo a referir, aquando da apresentação dos 

Instrumentos de gestão financeira do município de Moimenta da Beira, sejam eles o orçamento ou a 

prestação de contas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por um lado continuam a subsistir os constrangimentos financeiros e de imperativo legal que 

obrigam a proceder ao saneamento financeiro, assumindo, por causa disso, uma gestão corrente que 

se limita aos encargos de funcionamento (pessoal e aquisição de bens e serviços), bem como com à 

realização de pequenas investimentos de manutenção e reparação, e a concessão dos apoios possíveis, 

através do fomento de parcerias com as Juntas de Freguesia, Instituições e Associações locais. --------- 

----- Por outro lado o Município continua a debater-se com a dificuldade resultante da ausência de uma 

estratégia de desenvolvimento económico e social para o Município, que passa pela definição de 



 F lF lF lF l.240 
____________ 

 

____________ 

2012.04.18 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4 44 44 44 4     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
prioridades estratégicas, as quais se traduzem fundamentalmente em intervenções concretas em 

matéria de investimentos estruturantes, com financiamento garantido. ---------------------------------- 

----- Reiteramos esta linha de pensamento político, porque somos realistas e coerentes com o nosso 

projeto para o Município de Moimenta da Beira. Não vacilamos em função das oportunidades do 

momento, onde prevalece o improviso e o mediatismo. A continuar a manter-se esta indecisão e 

atuação, nem a divida existente no final de 2009 é conseguida, sendo já notória a sua tendência de 

aumento, nem o investimento estratégico estruturante, a que acima fizemos alusão, é realizado. Ou 

seja, nem uma coisa nem outra. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Daí que questões como o crescimento económico, o desemprego, a qualidade de vida das famílias 

e a criação e manutenção das empresas locais, possam vir a atingir dimensões e proporções 

extremamente preocupantes, no Município, conduzindo ao empobrecimento. ------------------------------ 

----- É, portanto, com esta coerência, realismo e clarividência de pensamento político que verificamos 

que este dilema está a transformar-se num grave problema para o desenvolvimento e crescimento do 

Município de Moimenta da Beira e, também, para a sua hegemonia na região. --------------------------- 

----- A quebra dessa hegemonia não pode, nem deve, ser travada nem justificada com a crise 

económica e financeira do País, para o nosso Município em particular. -------------------------------------- 

----- Ao analisarmos as prestações de contas até agora conhecidas, não nos parece que seja este o 

caminho. Este é o alerta que aqui, uma vez mais, deixamos. Face às tendências e sinais que, para nós, 

são já evidentes nos documentos que nos são apresentados, os governantes municipais e os 

responsáveis políticos locais do PS têm fortes motivos de apreensão e preocupação, que não podem ser 

subestimados, e que obrigam ao estabelecimento de prioridades estratégicas concretas e de uma 

linha de rumo clara, percetível, coerente e realista. ---------------------------------------------------------- 

----- Esperamos com a nossa reflexão e análise crítica, mas construtiva, bem como com o nosso 

pensamento político, ter contribuído para a mudança estratégica que deve ser operada em benefício dos 

superiores interesses da população do Município de Moimenta da Beira. ----------------------------------- 

----- Eis, pois, os fundamentos que justificam o voto contra dos Vereadores da Coligação PPD/PSD – 
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CDS/PP, à Prestação de Contas do ano de 2011.” =================================== 

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 extraordinária, nos termos do disposto nos nas 1, 2 e 4, do art. 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 

11H40. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


