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SEGUNDA REUNIÃO DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTIJO, REALIZADA NO DIA 2 6 DE 

ABRIL DE 2010. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------- ACTA NÚMERO TRÊS -------------------------------- 

No dia vinte e seis de Abril dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e dez minutos, 

realizou-se na sua sede, sita Rua Almirante Cândido dos Reis, n.º 12, na Sala da 

Assembleia Municipal de Montijo, a 2.ª Reunião da 2.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Montijo, sob a presidência do seu Presidente efectivo, 

Excelentíssimo Senhor Amândio José Correia de Carvalho, coadjuvada pelos 

Excelentíssimos Senhores Sandra Isabel Candeias Lopes Anes e Pedro Rafael 

Pereira Reis Carromeu, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários.--------- 

 

Efectuada a chamada para a verificação das presenças, além dos mencionados, 

foram registados os seguintes Deputados Municipais:--------------------------------- 

José Manuel Mata Justo, Emanuel de Jesus Colaço Costa, Álvaro José de 

Oliveira Saraiva, Ivo Quendera, Ingeburga Zanga de Oliveira, José António 

Rocha Barbosa Caria, Isabel Maria de Almeida Travessa, Alfredo Luís Dias 

Rodrigues, Cipriano Pisco, Avelino dos Santos Antunes, Pedro Manuel Gomes 

do Carmo, Gonçalo Filipe da Silva Bastos, Marília Gomes Berto Reimão, José 

Manuel Rosa Ferra, Paulo Jorge Ribas Faria Ramos, Fernando Manuel 

Carvalho Coelho, Élia Maria Feio Alves, Alberto dos Santos Fernandes, José 

Francisco dos Santos, Luís Antas, Florêncio Manuel Pinto, Maria Amélia 

Bailador Espadinha, Tolentino de Oliveira Gomes, Luís Miguel da Silva Morais, 

António José Lopes Saltão e Carla Isabel Marques Braziel. ------------------------- 

 

Solicitaram suspensão do mandato, que foi apreciado e aceite pela Assembleia 

Municipal nos termos da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os seguintes Deputados Municipais:--------- 
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Maria Fernanda Pereira Fernandes, tendo sido substituída pelo Deputado 

Municipal, Ivo Quendera. ------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Camacho, tendo sido substituída pela Deputada Municipal, 

Ingeburga Zanga de Oliveira. ------------------------------------------------------------- 

Jorge Tavares, tendo sido substituído pelo Deputado Municipal, Alberto dos 

Santos Fernandes. --------------------------------------------------------------------------- 

Celina Marques Figueiredo, tendo sido substituída pela Deputada Municipal, 

Élia Maria Feio Alves. --------------------------------------------------------------------- 

Ricardo José Caçoila, tendo sido substituído pelo Deputado Municipal Cipriano 

José dos Santos Pisco. ---------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida foi retomada a discussão e votação da Ordem de Trabalhos : -------- 
 

PONTO TRÊS – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário n.º 

188/10 – “Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal 

respeitantes ao ano 2009.” ---------------------------------------------------------------- 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea c) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

A Presidente da Câmara – Maria Amélia Antunes, no uso da palavra, solicitou 

que constasse em acta uma Declaração, cujo teor a seguir se transcreve: “ O 

exercício de 2009 decorreu num contexto económico, financeiro e social de 

grande redução de receitas municipais por um lado, e de uma necessidade 

permanente de manter os níveis de qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos, apoio ás famílias e ao emprego, por outro lado. O Relatório de Gestão 

que se apresenta espelha bem a redução das receitas quando comparada aos 

anos anteriores. A receita corrente teve um decréscimo de 9,83% se comparada 
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com o ano de 2008. Já a receita de capital cresceu, mas tem a sua explicação na 

utilização do empréstimo de curto prazo no valor 1,5 milhões de Euros, a 

utilização do empréstimo de 1,034 milhões do empréstimo de médio e longo 

prazo e ainda a comparticipação para a construção da Escola Integrada do 

Esteval/Areias no montante de 1,4 milhões de Euros. Nas receitas correntes e 

impostos directos, o IMI tem um decréscimo de 15% e o IMT de 41% em relação 

ao ano anterior; a Derrama, pelo seu lado, cresceu significativamente por efeito 

do momento da entrega deste imposto, e que veio colmatar o seu decréscimo no 

ano de 2008. A taxa de realização da receita total foi de 72%. Do lado da 

despesa, a realização foi de 68,06% face ao orçamentado; Do lado da despesa 

corrente, 62,33% são despesas com pessoal; 25,33% despesas de aquisição de 

bens e serviços e 8,14% de transferências correntes. As despesas com pessoal do 

quadro está longe de atingir o seu limite legal (55%) e a despesa com pessoal 

fora do quadro, situa-se a 54% do limite legal. Nas transferências correntes 

para Educação, Cultura e Recreio houve um acréscimo de 33,83% o que, em 

valor absoluto, significou um aumento de 87.767,74 Euros. As transferências 

para as Juntas de Freguesia tiveram um aumento de 12,72% durante o ano de 

2009. O Investimento foi de 3,6 milhões de Euros e aquisição de bens de capital 

de 307.904,10 Euros. No Investimento é de salientar os arranjos exteriores da 

Escola da Caneira, recuperação do Edifício do Páteo d’Água, a pavimentação 

da Rua Eça de Queirós em Santo Isidro de Pegões, a pavimentação da Rua do 

Norte em Pegões, a requalificação da Praça da Liberdade em Sarilhos Grandes, 

a ampliação da Escola do Bairro do Mouco, o Museu Agrícola da Atalaia, a 

requalificação da Rua Miguel Bombarda, pavimentação das ruas do Bairro 

Miranda e a construção do Campo de Futebol do Afonsoeiro. Em relação à 

divida de curto médio prazo, teve um crescimento inferior ao que se verificou no 

ano anterior. Em sede de proveitos operacionais e custos operacionais, sendo 

que estamos aqui a tratar da actividade da Câmara, registaram menos 8,38% 

que em 2008 nos proveitos, resultante da diminuição dos impostos e taxas 
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cobradas; os custos operacionais dizem respeito a remuneração, amortização de 

exercícios, transferências, subsídios concedidos e prestações sociais. O 

resultado líquido negativo do exercício tem a sua justificação na quebra dos 

resultados operacionais pela diminuição dos impostos e das taxas. No quadro de 

dificuldades em que se desenrolou o presente exercício, o Executivo da Câmara 

Municipal de Montijo manteve o controlo da despesa com rigor e 

responsabilidade.” -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente, de seguida submeteu à votação a proposta, conforme se 

discrimina: Proposta do Executivo Camarário n.º 188/10 – “Documentos de 

Prestação de Contas da Câmara Municipal respeitantes ao ano 2009.”, tendo a 

Assembleia deliberado aprová-la, por maioria, com dezassete votos a favor do 

PS, onze abstenções (cinco da CDU, seis do PPD/PSD.CDS.PP) e um voto 

contra (BE). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Deputado Municipal – Fernando Coelho, no uso da palavra, leu uma 

Declaração de Voto, cujo teor se transcreve: “A grave crise, que começou por 

ser financeira e que, actualmente, se estendeu `economia real, que assola o 

Mundo Ocidental de que Portugal faz parte, caracteriza-se por um abaixamento 

geral da actividade económica, que por sua vez acarreta uma consequente 

quebra de receitas tributárias advindas dos impostos e taxas quer incidem sobre 

essa actividade. Uma parte significativa das receitas autárquicas teve um 

decréscimo avassalador e o nosso município, não sendo imune à crise não fugiu 

à regra. No momento da prestação de contas faz-se um balanço e uma análise 

sobre o significado dos número apresentados e quais os seus efectivos na 

actividade económica local. Para esta análise importa recordar o grave 

desequilíbrio financeiro patente na maioria das Autarquias Locais, desequilíbrio 

esse, que é fruto, em largo números dos casos, de políticas autárquicas 

inconsistentes e mal conduzidas. No entanto o nosso Município tem consumido 
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os recursos financeiros, colocados à sua disposição de acordo com critérios bem 

definidos e rigorosos: 1. Que a consolidação orçamental constitui uma condição 

necessária da estabilidade económica; 2- Que a qualificação dos munícipes 

corresponde a uma condição necessária para o almejar de uma trajectória de 

crescimento sustentado e para o reforço da equidade; 3 – Que a especialização 

territorial, implicando o estímulo ao desenvolvimento de dinâmicas 

diversificadas de descentralização, representa uma condição necessária para a 

obtenção de níveis mais avançados de coesão económica, social e territorial. As 

políticas municipais na área da Educação, da Cultura, da Acção Social, do 

Abastecimento de Água, do Ambiente, do Planeamento dos Equipamentos e 

apoios ao Movimento Associativo do Concelho, asseguram a plena participação 

dos Munícipes na promoção da competitividade, do crescimento sustentado e do 

emprego, estimulando o aprofundamento das relações institucionais e das 

complementaridades e sinergias de base territorial e potenciam a plena e 

eficiente utilização dos recursos endógenos disponíveis na correcção das 

desigualdades e no aumento da competitividade e coesão regional. A avaliação 

das políticas prosseguidas é feita pelos resultados alcançados, segundo critérios 

de verdade, rigor, competência, responsabilidade e contas em dia. Vários 

aspectos devem ser retidos nesta prestação de contas: Quanto à Situação 

Financeira do Município, Analisando o balanço, do lado activo, verificamos, 

relativamente ao exercício de 2008, que: 1) O imobilizado camarário aumentou 

em € 9.529.501,99; 2) As dívidas de curto prazo para com a Autarquia 

cresceram cerca de 3,7%; 3) Os meios financeiros, em depósitos bancários, 

cifravam-se, em 31/12/2009, em € 2.160.790,78; do lado passivo, verificamos 

que, relativamente ao ano de 2008: 4) As dívidas de médio e longo prazo 

cresceram € 1.035.609,94; 5) € 3.853.678,51; Quanto aos Fundos próprios, 

verificamos um aumento de €4.966.182,66 relativamente ao exercício anterior. 

Quanto à Situação Económica do Município: Da análise da Demonstração de 

Resultados, verificamos relativamente ao exercício de 2008: Quanto aos 
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proveitos: 1) Os proveitos totais tiveram um decréscimo € 2.329.396,40, 

correspondendo a 9,1% do total do proveito  do exercício; 2) A rubrica de 

Impostos e taxas teve um decréscimo de € 4.535.603,40; Quanto aos custos: 1) 

Os Fornecimentos e Serviços de Terceiros sofreram um decréscimo de € 

2.116.989,32; 2) Os custos com o pessoal aumentaram de € 1.127.462,14; 3) Os 

Custos Financeiros baixaram de € 623.768,11; 4) Os custos extraordinários 

baixaram em € 707.716,92; 5) As amortizações do Exercício atingiram o valor 

de € 2.615.558,19; O Resultado líquido do exercício foi negativo atingido o valor 

de € 2.518.285,85. Não obstante, verificamos que os meios financeiros libertos 

pela Autarquia (cash-flow operacional) são positivos e cifram-se em €97.272,34, 

o que significa, em termos de rentabilidade e liquidez, uma actividade 

interessante e com futuro do ponto de vista económico e financeiro. A autonomia 

financeira da Autarquia atingiu, em 2009, um valor de 67€, o qual patenteia uma 

situação financeira robusta e equilibrada, não se vislumbrando alterações 

potenciais que possam influenciar negativamente tal situação. Assim, poder-se-á 

concluir que a Autarquia terá capacidade para liquidar os compromissos 

assumidos e que conseguirá a manutenção de uma actividade rentável, e, 

simultaneamente, equilibrada financeiramente, dando um sinal à sociedade civil 

de que o futuro deve ser encarado com esperança. Por tudo o atrás referido, o 

Grupo Parlamentar do partido Socialista vota favoravelmente a prestação de 

contas da Câmara Municipal.”------------------------------------------------------------ 

 

O Deputado Municipal – Avelino Antunes, no uso da palavra leu uma 

Declaração de Voto que passo a transcrever: “Proposta 6/2010 – Aprovação 

dos Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal respeitante ao 

ano 2009. Estamos hoje a apreciar e a votar o relatório de gerência de 2009 que 

decorre de um plano de actividades e investimento que merecem a nossa 

discordância. De uma inicial dotação orçamental de pouco mais de 38 milhões 

de euros, à qual foram efectuadas doze modificações e duas revisões 
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orçamentais, aumentando o valor global do orçamento para 41,8 milhões de 

euros, com a inclusão de dois empréstimos de curto, médio e longo prazo. A 

execução da receita é de 79,8€, menos cerca de 6 milhões de euros, salientamos 

a redução do imposto municipal sobre transmissões onerosas de bens, de cerca 

de 1,5 milhões de euros. Também o IMI teve uma redução de cerca de 459 mil 

euros face ao orçamentado. Em relação às receitas de capital o grau de 

execução ficou-se pelos 52%. A demonstração dos resultados apresenta à 

semelhança do ano anterior um saldo negativo de 2,5 milhões de euros. Os 

encargos não pagos com os fornecedores têm tido nestes últimos dois anos um 

significativo acréscimo de que neste último ano é de 58%. O grau de realização 

de 22% referente a licenças de loteamentos e obras, com o resultado de menos 

2,6 milhões de euros orçamentados é bem demonstrativo da crise em que 

estamos mergulhados. Crise essa de que os sucessivos e actual governo são 

responsáveis como actores de uma crise política ao serviço de um sistema 

injusto, o sistema capitalista. É necessário e imperioso uma nova lei das 

Finanças Locais que dote as autarquias dos meios indispensáveis para a 

realização da sua nobre e insubstituível actividade na defesa e execução de 

melhoria das condições de vida da população que a CDU tem vindo a reclamar. 

Considerando o exposto a nossa abstenção.”------------------------------------------ 

 

O Deputado Municipal – Cipriano Pisco, no uso da palavra proferiu uma 

Declaração de Voto que passo a transcrever: “ O BE votou contra este relatório 

de contas em coerência à posição que tomou em relação ao orçamento 

correspondente a este relatório de contas.” --------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO – Discussão e votação da proposta do Executivo Camarário 

n.º 190/10 “Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento do ano 2009” e proposta do Executivo Camarário n.º 
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211/2010 “ Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento do ano 2009 – Rectificação”. -------------------------------- 

Sobre a matéria, a câmara enviou informação escrita a que se refere a alínea c) 

do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informação essa que foi distribuída 

aos Senhores Deputados Municipais e que se encontra devidamente arquivada 

nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente, submeteu à votação a proposta do Executivo Camarário 

n.º 190 /10 “Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento do ano 2009” e proposta do Executivo Camarário n.º 

211/2010 “ Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento do ano 2009 – Rectificação” tendo a Assembleia 

deliberado, aprová-la, por maioria, com 23 votos a favor (17 do PS e 6 do 

PPD/PSD.CDS.PP), 5 abstenções (4 da CDU, e 1 do BE) e 0 votos contra. ------- 

 

O Deputado Municipal – Fernando Coelho, no uso da palavra, leu uma 

Declaração de Voto, cujo teor se transcreve: “A gestão das águas, principal 

missão dos SMAS, confunde-se com a visão do desenvolvimento local 

sustentável, numa perspectiva de um desenvolvimento ambientalmente seguro e 

eco-socialmente sustentável, que adopta como critérios, para além da qualidade 

produtiva, a qualidade de vida e indicadores não somente baseado no 

crescimento material da produção. Os SMAS, no nosso município, constituem um 

instrumento de uma política ambiental com grande influência na qualidade de 

vida das populações, e como instrumento na gestão de recursos hídricos, 

promovendo uma utilização eficiente da água que privilegie a conservação dos 

recursos existentes, racionalizando e optimizando a sua utilização. O balanço e 

contas dos SMAS devem ser analisados de acordo com as características e 

especificidades do bem em questão, uma vez que a lógica da conservação do 
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recurso “água” contraria a lógica da maximização do lucro, que implica o 

aumento das vendas e consequentemente do consumo. Não obstante, o balanço e 

constas dos SMAS apresentam uma situação patrimonial equilibrada, 

patenteando uma autonomia financeira de 34,1% e uma liquidez geral 

assinalável, sintomas de uma estrutura financeira sólida. O endividamento 

apresenta valores que expressam o fraco recursos a políticas de crédito. Os 

meios financeiros libertos, negativos, significam a necessidade de se 

encontrarem novas formas de financiamento do deficit, por forma a garantir aos 

seus fornecedores e à sociedade civil a manutenção dos elevados padrões de 

qualidade a que nos habituaram, quer no curto, quer no médio e longo prazo. 

Por tudo o atrás indicado, o Grupo Parlamentar do partido Socialista vota 

favoravelmente a prestação de contas relativas ao exercício de 2009, 

reconhecendo o esforço desenvolvido na difícil missão de infra-estruturação 

sanitária da nossa Cidade.” --------------------------------------------------------------- 

 

O Deputado Municipal – Manuel Mata Justo, no uso da palavra proferiu uma 

Declaração de Voto que passo a transcrever: “Esta bancada entendeu votar a 

favor do documento face à rectificação proposta pelo Senhor Vereador e pela 

Câmara Municipal, e ao mesmo tempo tornando o documento mais claro, mais 

consciente e mais preciso, e por isso votaram a favor.” ------------------------------ 

 

PONTO CINCO - Informações da Exma. Senhora Presidente da Câmara sobre 

a Actividade Municipal, prestadas nos termos e para os efeitos da alínea e) do 

n.º 1 do artigo 53º. da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------- 

 

Seguidamente, não se registando mais intervenções, foi a presente acta aprovada 

em minuta, e declarada encerrada a presente Sessão Ordinária, eram zero horas 

e trinta minutos do dia vinte e sete de Abril de 2010. ---------------------------------- 
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E eu,                                                                                               , Assistente 

Técnica, fiz lavrar a presente acta que subscrevo, juntamente com a constituição 

da mesa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- O Presidente ------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- A 1ª Secretária ----------------------------------- 

 

 

------------------------------------------- O 2º Secretário ----------------------------------- 


