
 

 

 

 

 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia 16 de Abril de 2008. 

Acta n.º 8/2008 

 -------- No dia dezasseis de Abril de dois mil e oito, na vila de Penela, edifício dos Paços do Concelho 
e Sala das Sessões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 
Engº. Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores José Carlos Fernandes 
dos Reis, Engº António Manuel Mendes Lopes, Dr. Sílvio Simões Lourenço de Carvalho e António 
José dos Santos Antunes Alves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ORDEM DE TRABALHOS 
 

  ANTES DA ORDEM DO DIA: 

1. Informações 
2. Outras Intervenções 

 

ORDEM DO DIA: 

1. Leitura e aprovação da acta anterior 
2. Projectos e requerimentos de obras particulares 
3. Requerimentos diversos 
4. Expediente vário 
5. Regulamento do Auditório Municipal de Penela (adiada a discussão) 
6. Regulamento do CISED – Centro de Interpretação dos Sistema Espeleológico do Dueça 

(adiada a discussão) 
7. Finicia Penela – Alteração do Anexo I do Protocolo Financeiro e de Cooperação 
8. Empreitada de “implementação do Plano de aldeia da Ferraria de São João – Componente 

privada – intervenção em diversos edifícios C04.2;B09; B11; F25 e F26 – Aprovação de 
Trabalhos a menos 

9. “Plano Sustentado de Promoção dos Produtos Locais das Aldeias do Xisto – Acordo de 
Parceria com a Pinus Verde 

10. 1ª. Revisão das Grandes Opções do Plano para o corrente ano 
11. 1ª. Revisão do Orçamento para o corrente ano 
12. CONTAS FINAIS DA GERÊNCIA DE 2007 

12.1 – Balanços, Demonstração dos Resultados e Execução Orçamental – Análise e 
votação 

12.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento – Grandes Opções do Plano e 
Actividades mais relevante - Análise e votação 

12.3 – Relatório de Gestão – Apreciação, discussão e votação 
13.  Programa “Penelajovem”  

13.1 - Atribuição de apoio à 1ª. Infância 
 
 

 -------- Sendo dez horas o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, entrando-se na apreciação 
dos assuntos constantes da ordem de trabalhos;  ----------------------------------------------------------------------------  
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FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número setenta e 
três (referente ao dia útil anterior - terça-feira) o qual apresenta os seguintes valores: SALDO EM 
DOCUMENTOS: - vinte sete mil setecentos e dezassete euros e vinte e nove cêntimos; SALDO EM 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - trezentos e quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta um euros e 
setenta e cinco cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: - duzentos e trinta e seis 
mil setecentos e vinte oito euros e trinta e nove cêntimos.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------  

I N F O R M A Ç Õ E S  

 O Senhor Presidente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Referiu ter estado presente na oitava edição do Congresso Internacional de Capital de Risco e 

Empreendedorismo – VCIT, no Tagus Park, em Oeiras, durante o qual lhe foi entregue o prémio 
“Autarca Empreendedor do Ano”, atribuído pela empresa GesVenture. Este foi o terceiro ano em que 
tal prémio foi entregue, sendo os anteriores vencedores os autarcas dos Municípios de Cascais da 
Covilhã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que decorrerá, amanhã, uma acção promovida pelo Agrupamento de Escolas de 
Penela e da ETP Sicó de Penela, direccionada para os alunos do segundo e terceiro ciclos, que foram 
previamente convidados a ser Empreendedores por um dia. Tal actividade, inserida no 
“Projecto de Empreendedorismo nas Escolas”, foi objecto de uma parceria entre o Município 
de Penela e a empresa GesEntrepreneur, visando o incentivo e a predisposição para 
empreender, mudando atitudes e comportamentos e a Gestão de Mini-negócios. ---------------------  

- Deu conta que, no próximo dia vinte e três de Abril, pelas dez horas, terá lugar a inauguração 
de mais uma edição da semana do livro e da leitura que, este ano, decorrerá junto ao Pavilhão 
Multiusos. No dia imediatamente a seguir, pelas dezanove horas, será inaugurada a feira de 
Produtos Endógenos e da Gastronomia  que, este ano, terá como parceiro a Escola de Hotelaria de 
Coimbra. Pretende-se que a mesma, no decorrer da semana, faça demonstrações ao vivo, (dias vinte 
cinco e vinte seis) de pratos confeccionados a partir dos produtos endógenos regionais. ----------------- ~ 

- Integrado nas comemorações do dia vinte e cinco de Abril, a sessão solene contará com um 
período destinado à inauguração do espaço objecto das obras de Ampliação da Zona Industrial de 
Penela e das obras de Valorização Paisagística do Castelo do Germanelo. Tal momento conta com a 
presença do Presidente da Região de Turismo do Centro. No período da tarde terá lugar o 
lançamento do novo livro do Doutor António Arnaut, pelas dezoito horas. ----------------------------------------  

- Deu conhecimento de que, o Município em parceria com a Unidade de Acompanhamento e 
Coordenação da Dueceira e a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, promoveu 
uma Sessão de Esclarecimento sobre Higiene e Segurança Alimentar, que teve lugar na passada 
sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Penela. Tal Sessão, contou com a presença do 
engenheiro Jorge Claro, da ASAE, e pretendeu sensibilizar todos os agentes que operam na área da 
produção e comercialização de produtos alimentares, dos estabelecimentos de restauração e 
bebidas, e também das colectividades sem fins lucrativos, para as questões de higiene e segurança 
alimentar, enquanto factor de garantia da qualidade tão importante para o desenvolvimento 
económico da região. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vice-Presidente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Referiu que está a decorrer, durante esta semana, uma auditoria ao AGRIS. ---------------------------  

 

2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES: Não foram 
apresentados processos relativos ao ponto em título.  ----------------------------------------------------------------------  

 

3. REQUERIMENTOS DIVERSOS: Não foram apresentados processos relativos ao ponto 
em título.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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4. EXPEDIENTE VÁRIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------     
- ESCALAS DE TURNOS DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2008: Foi presente um ofício da 

Administração Regional de Saúde do Centro – IP, relativo às escalas de turnos de serviço de 
farmácias para o ano de dois mil e oito. Analisado o mesmo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
concordar com as escalas de turnos das farmácias do Município, aprovadas previamente pela ARSC.  

  

5. REGULAMENTO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE PENELA (ADIADA A DISCUSSÃO)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

6. REGULAMENTO DO CISED – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DOS SISTEMA 
ESPELEOLÓGICO DO DUEÇA (ADIADA A DISCUSSÃO) ---------------------------------------------------------  

 
7. FINICIA PENELA – ALTERAÇÃO DO ANEXO I DO PROTOCOLO FINANCEIRO E DE 

COOPERAÇÃO: Pelo senhor Presidente, foi explicado os motivos que levaram à necessidade de 
proceder à alteração do texto do anexo I, do Protocolo Financeiro e de Cooperação, tendo 
apresentado a seguinte proposta, elaborada pelo Gabinete de Apoio: ------------------------------------------------   

 PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O IAPMEI informou que foram introduzidas algumas alterações ao texto da minuta do 

Anexo I ao Protocolo Financeiro e de Cooperação (Normas e Condições de Acesso) aprovado na 
reunião de Câmara de 4 de Fevereiro de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------  

Embora as referidas alterações sejam maioritariamente de ordem semântica, não tendo 
ainda sido assinado o Protocolo Financeiro e de Cooperação relativo à constituição do FINICIA 
Penela, importa proceder à actualização do teor do referido Anexo I. -------------------------------------------------  

No sentido de conferir ao referido documento uma leitura coerente, atendendo a que as 
alterações se dispersam por vários artigos, designadamente, nos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 14º, 
opta-se por propor a aprovação do texto integral do Anexo I. ------------------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove a redacção do Anexo I ao Protocolo 
Financeiro e de Cooperação que a seguir se transcreve, revogando, consequentemente, o texto 
aprovado na já citada reunião de 4 de Fevereiro último. --------------------------------------------------------------------  

À consideração superior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo I ao protocolo financeiro e de cooperação --------------------------------------------------------   

Normas e Condições de Acesso ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 1º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Objectivo) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pretende-se colocar à disposição das Micro e Pequenas Empresas do Concelho de 

Penela um produto financeiro inovador e atractivo comparativamente aos produtos da mesma 
natureza disponibilizados no mercado.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Este produto destina-se a ser utilizado no financiamento de pequenos projectos 
empresariais, aos quais seja reconhecido interesse para o Município.  ---------------------------------------  

Os mecanismos e procedimentos de pedido de financiamento através do Fundo pretendem-
se simples e desburocratizados e os processos de tomada de decisão e concretização da operação, 
rápidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 2º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Âmbito de Aplicação) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1) O Fundo aplica-se à área geográfica do Concelho de Penela e a projectos nos sectores da 
Indústria, Comércio, Turismo, Construção e Serviços. ----------------------------------------------------------------------  

2) Anualmente, consoante as disponibilidades existentes no Fundo e os respectivos objectivos e 
estratégias de desenvolvimento, os PARCEIROS envolvidos na constituição e funcionamento do Fundo 
poderão definir áreas geográficas do Concelho, sectores ou actividades prioritários ou objecto de 
intervenção específica do Fundo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 3º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Destinatários) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Podem ser objecto de financiamento pelo Fundo os projectos de micro e pequenas 

empresas, tal como definidas na Recomendação da Comissão Europeia 2003/361/CE, de 06/05/2003 
Artigo 4º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Tipologia de projectos) -------------------------------------------------------------------------------------------  
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1)São apoiáveis através do Fundo, projectos que contribuam para o crescimento e 
desenvolvimento da actividade empresarial do concelho de Penela, de forma sustentada, 
reforçando a competitividade e/ou a diferenciação empresarial no concelho. -----------------------------  

2) Não são apoiáveis através do Fundo, projectos: ------------------------------------------------------------  
a) Que visem a aquisição de partes sociais de empresas; ---------------------------------------------------  
b) Integrados em operações de reestruturação financeira, nomeadamente as que envolvam a 

consolidação de créditos ou o reembolso de operações anteriores.  ------------------------------------------  
Artigo 5º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Condições de acesso das empresas) ------------------------------------------------------------------------  

1) Estarem constituídas e registadas nos termos da legislação em vigor ou comprometerem-se a 
cumprir este requisito até à data de assinatura do contrato de financiamento; -----------------------------------  

2) Disporem ou passarem a dispor de contabilidade organizada de acordo com o POC; ---------------  
3) Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da actividade, nomeadamente ter a 

situação regularizada em matéria de licenciamento. --------------------------------------------------------------------------  
4) Apresentarem a sua situação económico-financeira equilibrada e/ou financiarem o projecto 

adequadamente com capitais próprios. --------------------------------------------------------------------------------------------  
5) Não tenham e não tenham tido incidentes não justificados junto de quaisquer instituições 

financeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6) Possuírem a situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às 

entidades financiadoras do Fundo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
7) Terem ou criarem com o projecto estabelecimento estável no concelho de Penela. -------------------  
8) Comprometerem-se a manter afecto à respectiva actividade o investimento a realizar, bem 

como a manter a localização geográfica no concelho, pelo período do contrato de financiamento. ------   
Artigo 6º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Condições de elegibilidade dos projectos) ----------------------------------------------------------------  

1) Terem viabilidade técnica, económica e financeira;  -----------------------------------------------------------------  
2) Efectuarem o investimento objecto de financiamento pelo Fundo no concelho de Penela; ---------  
3) Não terem iniciado o investimento há mais de 90 dias antes de apresentação do pedido de 

financiamento pelo Fundo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4) No caso de serem previstas obras de remodelação e/ou adaptação,  apresentarem com o 

pedido de apoio o licenciamento das mesmas, ou certidão de isenção do licenciamento, emitido pelo 
Município;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Apresentarem características inovadoras ou de certa forma diferenciadoras face às empresas 
instaladas no concelho ou na região. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 7º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Projectos a apoiar através do Fundo) -----------------------------------------------------------------------  
São apoiáveis através do Fundo, os projectos a realizar: -----------------------------------------------------  

a) Por empresas existentes, com três ou mais exercícios económicos completos, podendo nestes 
casos o financiamento do projecto pelo Fundo ser de até 100% do investimento; ------------------------------  

b) Novas empresas, ou empresas existentes mas com menos de três exercícios económicos 
completos, podendo neste caso o financiamento do projecto pelo Fundo ser de até 85% do 
investimento e devendo o promotor do projecto contribuir para o financiamento com um mínimo de 
capitais próprios correspondente a 15% do investimento. ----------------------------------------------------------------  

Artigo 8º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Financiamentos a conceder através do Fundo) ----------------------------------------------------------  

1) O financiamento a conceder através do Fundo é limitado a 45.000 € por projecto e distribuído por:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) 20% de Subsídio Reembolsável sem juros, a conceder pelo MUNICÍPIO tendo em conta o 

interesse do projecto para o Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------  
b) 80% de crédito concedido pelo BANCO a uma taxa de juro preferencial (Euribor a 180 dias 

acrescida de um spread de até 1,25%); --------------------------------------------------------------------------------------------  
2) Aos custos referidos na alínea b) do número anterior e relativamente ao valor em dívida ao 

BANCO, acresce até 1,25% referente à Comissão de garantia a pagar à SGM; ------------------------------  
3) O financiamento do restante investimento deverá ser assegurado pelo promotor através de 

capitais próprios, outros financiamentos bancários ou recurso a outros mecanismos de apoio, 
quando aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Artigo 9º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Condições do financiamento) ----------------------------------------------------------------------------------  

1) O financiamento a conceder pelo Fundo terá um período de reembolso mínimo de 3 anos, e 
um máximo de 6 anos, com o máximo de 1 ano de carência de capital; ----------------------------------------------  

2) A utilização do financiamento deverá, em regra, ser efectuada até 6 meses após a data da 
contratação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) As amortizações e juros serão postecipados e pagos mensalmente.  ---------------------------------------  
4) O reembolso do Subsídio a conceder pelo Município será efectuado simultaneamente com a 

amortização do crédito bancário e na mesma proporção que é indicada no artigo 8º, sendo o 
respectivo valor creditado pelo Banco na conta referida em 1), b) da cláusula 3ª do presente 
protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) O reembolso antecipado da totalidade ou de parte do capital e do Subsídio em dívida poderá 
ser aceite, sem que à empresa beneficiária seja cobrada qualquer comissão. --------------------------------------  

Artigo 10º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Garantias) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) O financiamento concedido pelo Banco será objecto de garantia autónoma por parte da SGM, 
nos termos definidos no presente protocolo; -----------------------------------------------------------------------------------  

2) As empresas beneficiárias do Fundo deverão constituir-se como accionistas beneficiárias da 
referida Sociedade de Garantia Mútua, para o que adquirirão ao BANCO ou ao IAPMEI acções da 
SGM em quantidade mínima definida como necessária para adesão ao Mutualismo. -------------------------  

3) Poderão vir a ser solicitadas à empresa promotora do projecto garantias adicionais, consoante 
a análise de risco da operação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 11º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Apresentação do pedido) ----------------------------------------------------------------------------------------  

1) As empresas poderão apresentar o pedido de financiamento através do Fundo em qualquer 
das entidades subscritoras do protocolo de constituição do Fundo, utilizando formulário próprio que 
lhes será fornecido para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) O dossier do pedido é constituído pelo formulário e pelos elementos referidos em listagem 
anexa a esse formulário, que sejam aplicáveis à empresa e ao projecto em causa. ------------------------------  

3) O dossier de pedido considerar-se-á completo apenas quando constituído por todos os seus 
elementos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 12º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Avaliação dos pedidos) -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Após a recepção do dossier de pedido completo, a entidade receptora remeterá o mesmo, aos 
restantes PARCEIROS, para parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Sempre que se justifique qualquer das entidades poderá solicitar à empresa promotora do 
projecto esclarecimentos ou elementos adicionais que entenda necessários para a correcta avaliação 
do pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Os PARCEIROS deverão articular-se de forma a que, tendencialmente, não seja efectuado mais 
do que um pedido de elementos à empresa. ------------------------------------------------------------------------------------  

4) Será dado à empresa um prazo para resposta ao pedido de elementos, ajustado às 
características do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) A não resposta pela empresa no prazo definido ou noutro que solicite fundamentadamente e 
para o efeito lhe seja concedido, será entendida como desinteresse desta no financiamento e como 
tal o pedido poderá ser considerado anulado. ----------------------------------------------------------------------------------  

6) Os PARCEIROS deverão procurar que a resposta a qualquer pedido não exceda os 20 dias úteis 
após a completa formalização do mesmo, descontando o tempo decorrente da resposta da empresa 
a eventual pedido de esclarecimentos ou elementos adicionais efectuado. -----------------------------------------  

Artigo 13º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Decisão)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) A decisão sobre a concessão de financiamento através do Fundo deverá ser unânime entre os 
PARCEIROS, devendo estes articular entre si a forma e prazos de comunicação dos respectivos 
pareceres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Do sentido do parecer de cada PARCEIRO não há recurso, podendo contudo qualquer decisão 
desfavorável decorrente do parecer negativo de um ou mais parceiros ser discutida no seio do grupo, 
podendo eventualmente verificar-se a alteração da respectiva decisão. ----------------------------------------------  
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Artigo 14º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Contratação) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) A comunicação da decisão final que recaiu sobre o pedido será comunicada à empresa pelo 
Banco; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Após a comunicação da decisão favorável à empresa, os documentos necessários à 
formalização do financiamento através do Fundo deverão ser assinados pelas partes o mais 
rapidamente possível. Esses documentos compreenderão, nomeadamente: --------------------------------------  

O contrato do financiamento ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O contrato de adesão ao Mutulalismo --------------------------------------------------------------------------------  
O contrato de compra e venda de acções da SGM --------------------------------------------------------------  
A aceitação de débito em conta corrente ----------------------------------------------------------------------------  

3) Após a assinatura pelas partes de todos os documentos necessários, o Banco creditará o mais 
cedo possível a importância contratada na conta do promotor. ---------------------------------------------------------  

Artigo 15º. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Penalizações, reclamações e recursos) ---------------------------------------------------------------------  

1) O não cumprimento das condições do contrato por parte do promotor, nomeadamente a não 
aplicação dos créditos concedidos à execução do projecto poderá levar à rescisão unilateral daquele, 
ao pagamento imediato das amortizações e juros em dívida. ------------------------------------------------------------  

2) O foro jurídico para eventuais questões contenciosas é o Tribunal da Comarca de Penela. -------  
Analisada a matéria a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

alteração ao Finicia Penela - anexo I do protocolo Financeiro e de Cooperação, revogando assim 
minuta que havia sido aprovada,  em deliberação tomada em quatro de Fevereiro do corrente ano. ----  

Mais deliberou submeter o mesmo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.  ------   
 
8.EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ALDEIA DA FERRARIA DE SÃO 

JOÃO – COMPONENTE PRIVADA – INTERVENÇÃO EM DIVERSOS EDIFÍCIOS C04.2;B09; B11; 
F25 E F26 – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS: A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a menos, constantes da informação dos serviços, na 
empreitada de “Implementação do Plano de Aldeia da Ferraria de São João – componente 
privada – intervenção em diversos edifícios C04.2; B09; B11; F25 e F26”, no valor de vinte e nove 
mil, cento e seis euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento. -----------------------------------------------------  
 

9.  “PLANO SUSTENTADO DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS DAS ALDEIAS 
DO XISTO – ACORDO DE PARCERIA COM A PINUS VERDE: Pelo senhor Presidente foi explicado 
que, decorrente da parceria efectuada com a Associação Pinus Verde, encontra-se em 
desenvolvimento, desde o inicio do ano transacto, o Plano Sustentado de Promoção dos Produtos 
Locais das Aldeias do Xisto, candidatado à medida 11.6 AIBT Pinhal Interior/FEDER. Tal Plano foca-se 
em particular na criação de uma rede de lojas Aldeias do Xisto, implicando a assunção, por partes 
das entidades parceiras de um valor global de auto-financiamento. Nesse âmbito, foi proposta a 
celebração de um acordo de parceria, cuja minuta a seguir se dá por transcrita: ---------------------------------  

ACORDO DE PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PINUS VERDE 
E 
O MUNICÍPIO DE PENELA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta - PlNUS VERDE, é entidade 

executam do Plano de Desenvolvimento Sustentado das Aldeias do Xisto (fase 2), ----------------------------  
- É intenção dos parceiros do referido plano, ver aumentada a capacidade global da 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta - PINUS VERDE na sua operacionalização, 
através, por um lado, da centralização de energias, saberes e recursos (humanos, materiais, 
financeiros e tecnológicos) e, por outro, do alargamento da rede de entidades parceiras, quer de 
âmbito regional e distrital, quer local, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- De um ponto de vista holístico, o Plano em referência assume um compromisso mais 
abrangente com o território de intervenção - Pinhal Interior; uma vez que o seu propósito não se 
esgota apenas na realização dos vários resultados por si propostos mas igualmente se inscreve na 
necessidade de contribuir para o desiderato do Desenvolvimento Regional Endógeno. ----------------------  
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- Existem outros protocolos de Cooperação, estabelecidos em vários domínios entre a 
Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta - PINUS VERDE e o Município de Penela. -------  

- Se encontra aprovado o "Plano Sustentado de Promoção dos Produtos locais das Aldeias 
do Xisto", junto da CCDR/Centro, no âmbito da Medida ll.6 – AIBT Pinhal Interior/FEDER, com a 
dotação financeira de 191.066,98€. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os Outorgantes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Primeiro: A Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta - PINUS VERDE, adiante 

designada por Pinus Verde, com sede na Casa Redonda, em Bogas de Cima, representada pejo seu 
Presidente, Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes. ----------------------------------------------------------------------  

Segundo: O Município de Penela, adiante designado por Município, Sito na Praça do 
Município, representado pelo seu Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Simões Júlio.------------  

Entre os Outorgantes foi acordado celebrar o presente Acordo de Parceria que se rege pelos 
termos e condições constantes das cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------  

Clausula Primeira ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
0bjecto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente Acordo de Parceria tem por objecto o apoio ao auto-financiamento municipal 

previsto no âmbito da candidatura do "Plano Sustentado de Promoção dos Produtos locais das 
Aldeias do Xisto" bem como o suporte à implementação de uma Montra de Produtos Locais + Lojas 
Aldeias do Xisto em Penela que se deverá enquadrar na estratégia global de identidade/promoção/ 
comercialização da Rede de "Lojas Aldeias do Xisto". -----------------------------------------------------------------------  

Cláusula Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigações do Primeiro Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------  
Compete à Pinus Verde: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Disponibilizar o uso de elementos distintivos, em particular a Marca, o logótipo, a 

identidade Corporativa, elementos de Branding e Merchandising; -----------------------------------------------------  
b) Apresentar um Guia de Produtores/Produtos Locais Aldeias do Xisto; -----------------------------  
c) Disponibilizar serviços de Consultoria técnicos especializados nomeadamente, no 

acompanhamento à implementação da Montra de Produtos Locais; --------------------------------------------------  
d) Promover a rentabilização da Loja Móvel; ----------------------------------------------------------------------  
e) Efectuar visitas/auditorias regulares à Montra de Produtos Iocais de Penela. -------------------  
Clausula terceira------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigações do Segundo Outorgante ----------------------------------------------------------------------------------  
Compete ao Município: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Garantir o acompanhamento da execução física e financeira do plan0 nomeadamente no 

que respeita ao objecto do presente contrato; ----------------------------------------------------------------------------------  
b) Garantir as condições logísticas básicas para a correcta implementação das diversas 

acções conducentes à implementação da Montra de Produtos Locais; -----------------------------------------------  
c) Divulgação através dos meios próprios e nos locais adequados do "Plano Sustentado de 

Promoção dos Produtos Locais das Aldeias do Xisto". ----------------------------------------------------------------------  
Clausula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigações Financeiras -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
As partes obrigam-se a assumir a devida comparticipação financeira (auto-financiamento), 

ao abrigo do "Plano Sustentado de Promoção dos Produtos Locais das Aldeias do Xisto", cabendo ao 
primeiro outorgante cumprir com o valor de 11.250,oo€ e ao segundo Outorgante o valor de 
2.626,52€; Sendo este último, realizado por transferência financeira para a Associação Pinus Verde; 
cabendo ao segundo outorgante a solicitação dos elementos de referência financeira necessários ao 
seu cumprimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Duração ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente Acordo entra em vigor na data da sua assinatura pelas partes, tendo a mesma 

duração que o "Plano Sustentado de Promoção dos Produtos Locais das Aldeias do Xisto", 
candidatado e aprovado pela CCDR/Centro, no âmbito da Medida 11.6 – AIBT Pinhal Interior/FEDER. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos da minuta do acordo 
de parceria, a celebrar com a Associação de Desenvolvimento Pinus Verde.  --------------------------------------  
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10. 1ª. REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O CORRENTE ANO: A 
Câmara Municipal deliberou, por maioria, com abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, 
aprovar a primeira Revisão das Grandes Opções do Plano para o corrente ano com REFORÇOS no 
valor de setenta e dois mil e quinhentos euros e anulações no valor de cento e vinte e quatro mil 
duzentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos. -------------------------------------------------------------  
 ----------  Mais deliberou submeter este documento à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------  

 
11. 1ª. REVISÃO DO ORÇAMENTO PARA O CORRENTE ANO O senhor Presidente 

justificou esta Revisão, dada a necessidade de inscrever no orçamento da receita o saldo da gerência 
anterior e o reforçar da dotação de algumas rubricas.  ----------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com abstenção dos Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar a Revisão do Orçamento para o corrente ano, com REFORÇOS na RECEITA no 
valor de quatro mil duzentos e catorze euros e onze cêntimos e na DESPESA com REFORÇOS no 
valor de cento e vinte e oito mil e quinhentos euros e anulações no valor de cento e vinte e quatro 
mil duzentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos.  -------------------------------------------------------  
 ---------- Mais deliberou submeter este documento à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------  

 
12.CONTAS FINAIS DA GERÊNCIA DE 2007 

12.1 – BALANÇOS, DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTAL – ANÁLISE E VOTAÇÃO Foram apresentados ao órgão executivo os documentos 
que constituem as Contas Finais da Gerência, nomeadamente os documentos de prestação de 
contas elencados no Anexo I, da Resolução número quatro de dois mil e um, da segunda secção, 
publicada no Diário da República número cento noventa e um, segunda série, de dezoito de Agosto, 
que se encontram integralmente elaborados, relativos ao período que decorreu de um de Janeiro a 
trinta e um de Dezembro de dois mil e sete, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser 
apresentada ao respectivo órgão deliberativo e, remessa ao Tribunal de Contas.  -----------------------------  
 ---------- Verificou-se que o documento em apreciação indicava os seguintes valores:  -------------------------  

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Da Conta Execução Orçamental: - mil cento e trinta e um euros e noventa e um 

cêntimos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Da Conta Operações de Tesouraria: - duzentos e trinta e dois mil quinhentos e um euros e 

dez cêntimos;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em Documentos de Cobrança: - vinte sete mil oitocentos e cinquenta e nove euros e 

oitenta e nove cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 - SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:  -----------------------------------------------------------------  
- Da Conta Execução Orçamental: - quatro mil duzentos e catorze euros e onze cêntimos; -  
- Da Conta Operações de Tesouraria: - duzentos e sessenta e três mil quatrocentos e 

oitenta e oito euros . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em Documentos de Cobrança: - vinte oito mil quatrocentos e noventa e nove euros e 

oitenta e um cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ------------------------------------------------------------------------  

CUSTOS E PERDAS:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: - sessenta e nove mil 

duzentos e setenta e cinco euros e catorze cêntimos.  ----------------------------------------------------------------------  
Fornecimentos e Serviços Externos: - um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil 

setecentos e noventa e cinco euros e onze cêntimos. -----------------------------------------------------------------------  
Custos com o Pessoal:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Remunerações: - Um milhão, seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e vinte um euros e 
oitenta cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Encargos Sociais: - trezentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e oito euros e 
sessenta e oito cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais: - quatrocentos e 
quarenta e seis mil duzentos e nove euros e cinquenta e oito cêntimos.  -------------------------------------------  

Amortizações do Exercício: - Dois milhões setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e 
sessenta e dois euros e vinte e três cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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Provisões do exercício: - cento e oitenta e dois euros e onze cêntimos.  -----------------------------  
Outros custos e perdas operacionais: - três mil quinhentos e cinquenta e sete euros e 

oitenta e oito cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Custos e Perdas Financeiros: - cento e trinta e nove mil quinhentos e treze euros e 

dezanove cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Custos e Perdas Extraordinários: - trezentos e dez mil trezentos e setenta euros e oitenta 

e três cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS: - sete milhões seiscentos e oitenta mil cento e oitenta e 

seis euros e cinquenta e cinco cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
PROVEITOS E GANHOS:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Vendas e Prestações de Serviços:  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Vendas de Produtos: - duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro euros 

e cinquenta e um cêntimos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prestações de Serviços: - duzentos e noventa e dois mil seiscentos e quarenta e quatro 

euros e vinte e cinco cêntimos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reembolsos e restituições: - setecentos e trinta e três euros e cinquenta e nove cêntimos 

negativos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impostos e Taxas: - quinhentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta euros e trinta e 

nove cêntimos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Transferências e Subsídios Obtidos: - quatro milhões cento e setenta e dois mil duzentos 

e setenta e seis euros e oitenta cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proveitos e Ganhos Financeiros: - duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e treze 

euros e oito cêntimos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveitos e Ganhos Extraordinários: - novecentos e cinquenta e três mil trezentos e 

oitenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------  
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS: - seis milhões quinhentos e doze mil oitocentos e 

noventa e cinco euros e dez cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: - um milhão cento e sessenta e sete mil duzentos e 

noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos, (negativos). -----------------------------------------------------  
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

- RECEITA COBRADA LIQUIDA: oito milhões quatrocentos e vinte um mil quatrocentos e 
trinta e seis euros e vinte e um cêntimos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- ENTRADA DE FUNDOS POR OPERAÇÕES DE TESOURARIA: - quatrocentos e três mil 
seiscentos e quarenta e dois euros e setenta e seis cêntimos.  ----------------------------------------------------------  

- RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA: - trezentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e 
cinco euros e quinze cêntimos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- DESPESA EFECTUADA: - oito milhões quatrocentos e dezoito mil trezentos e cinquenta e 
quatro euros e um cêntimo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- SAÍDA DE FUNDOS POR OPERAÇÕES DE TESOURARIA: - Trezentos e setenta e dois 
mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos.  --------------------------------------------------  

- RECEITA VIRTUAL COBRADA: - trezentos e quarenta e dois mil oitenta e cinco euros e 
quarenta e oito cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BALANÇO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACTIVO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Imobilizado:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bens do Domínio Público: - vinte seis milhões, quatrocentos e vinte um mil novecentos e 

trinta e seis euros e trinta e nove cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------  
Imobilizações Corpóreas: - dezasseis milhões, vinte e três mil duzentos e noventa e nove 

euros e quarenta e um cêntimos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Investimentos Financeiros: - cento e quarenta e sete mil novecentos e setenta e um euros 

e sessenta e cinco cêntimos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mercadorias: - dois mil trezentos e setenta e quatro euros quarenta e vinte e nove 

cêntimos.  
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: - quinhentos e sessenta e quatro mil seiscentos e 

oitenta e sete euros e sessenta cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Depósitos em Instituições Financeiras: - Duzentos e sessenta e sete mil duzentos e 
setenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------  

Caixa: - quatrocentos e vinte e nove euros e vinte e cinco cêntimos.· -----------------------------------  
TOTAL DO ACTIVO: - Quarenta e três milhões quatrocentos e vinte sete mil novecentos e 

setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------  
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO  ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDOS PRÓPRIOS:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Património: - Quarenta milhões setenta e seis mil setecentos e setenta euros e noventa e 
nove cêntimos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTADOS TRANSITADOS: - quatro milhões setecentos e sessenta e dois mil 
trezentos e oitenta e um euros e quinze cêntimos, (negativos). ---------------------------------------------------------  

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: - um milhão cento e sessenta e sete mil duzentos 
e noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos, (negativos).  --------------------------------------------------  
PASSIVO:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dívidas a Terceiros:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Médio e Longo Prazos: - três milhões oitocentos e oitenta e oito mil novecentos e um 
euros e uns cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Curto Prazo: - dois milhões trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e quatro 
euros e setenta e dois cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acréscimos de custos – setecentos e sessenta e um euros e vinte cêntimos.  ----------------------  
Proveitos Diferidos: - três milhões cinquenta e sete mil quinhentos e dezasseis euros e 

treze cêntimos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Foram apresentados todos os documentos de prestação de contas, integralmente 
elaborados, elencados no anexo I da Resolução do Tribunal de Contas, número quatro barra dois mil 
e um – segunda secção, de doze de Julho, publicada no Diário da República, II série, número cento e 
noventa e um de dezoito de Agosto de dois mil e um.  ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Os referidos documentos encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para 
consulta quando para tal forem solicitados.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão dos referidos 
documentos de gestão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto à votação foram os mesmos aprovados por maioria, tendo votado contra os 
vereadores do Partido Socialista.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais deliberou submeter estes valores à aprovação do órgão deliberativo.  ----------------------------  

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: - A gerência do ano de dois mil e sete apresentou 
um Resultado Líquido do Exercício no valor de um milhão, cento e sessenta e sete mil, duzentos e 
noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos (negativos).  ----------------------------------------------------------  
 ----------  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar este valor que nos termos do números 
dois ponto sete ponto três ponto um e, dois ponto sete ponto três ponto dois do POCAL (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) aprovado pelo Decreto-Lei número cinquenta e 
quatro traço A, barra noventa e nove, de vinte e dois de Fevereiro, transitará para Resultados 
Transitados, após aprovação da Assembleia Municipal, votaram contra os Vereadores do Partido 
Socialista.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais deliberou submeter este resultado à aprovação do órgão deliberativo. ---------------------------  

 
12.2 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO – GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO E ACTIVIDADES MAIS RELEVANTE - ANÁLISE E VOTAÇÃO Feita a 
apresentação pelo senhor Presidente, passou-se à discussão dos documentos de execução anual:  

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS:  ----------------------------------------------------------------------  
Montante Previsto: - Seis milhões quinhentos e noventa mil e trezentos e cinquenta e três 

euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Montante Executado: três milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e vinte e um euros e 

trinta e seis cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES: -------------------------------------------------------------------------------------  

Montante Previsto: - dois milhões novecentos e dez mil, novecentos e cinquenta e cinco 
euros e setenta e sete cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Montante Executado: - um milhão, novecentos e sete mil quinhentos e trinta e cinco euros e 
setenta e sete cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

GRANDES OPÇÕES DO PLANO:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Montante Previsto: - nove milhões quinhentos e um mil e trezentos e oito euros e setenta 

e sete cêntimos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Montante Executado: cinco milhões trezentos e dezassete mil novecentos e cinquenta e 

sete euros e três cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Postos à votação foram os mesmos aprovados por maioria, tendo votado contra os 
vereadores do Partido Socialista.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou submeter este resultado à aprovação do órgão deliberativo. -------------------------   
 
12.3 – RELATÓRIO DE GESTÃO – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO Pelo 

senhor Presidente foi enviado para análise e discussão o Relatório de Gestão respeitante ao ano de 
dois mil e sete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Após apreciação efectuada pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido 
documento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto à votação foi o mesmo aprovado por maioria – três votos a favor e dois contra - 
(votaram contra os senhores vereadores do Partido Socialista). --------------------------------------------------------  
 ---------- Mais deliberou submeter este resultado à aprovação do órgão deliberativo. ---------------------------  
 ---------- Pelos senhores Vereadores do Partido Socialista, foi apresentada a seguinte declaração de 
voto:  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO ------------------------------------------------------------------------------------------  
ANÁLISE DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2007 

1- Dívida ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 --- Após análise das contas municipais continuamos a considerar que o aspecto mais preocupante da  
governação municipal se prende com a política da despesa seguida com a tendência de crescimento 
exponencial da dívida, sem que a nosso ver haja investimentos estruturantes que justifiquem tal 
política, e sem que a despesa venha a gerar no futuro dividendos para os munícipes e para o 
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1- Dívidas a terceiros – Médio e Longo Prazo -----------------------------------------------------------------------  

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e Longo Prazo (Instituições de 
crédito) 

Ano Valor da dívida Var. % 

2005               1.777.895,53 €  0,00% 

2006               2.211.332,14 €  24,38% 

2007               3.888.901,01 €  118,74% 

 

 

DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO 

(Instituições Financeiras), EM VALORES 
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Como é da inteira responsabilidade da actual maioria do PSD da gerência de 2006 e de 2007, 
consideramos importante compará-la com o ano com a gerência de 2005. Desta análise consta-se 
que o Município contraiu todos os empréstimos permitidos por lei, tendo como consequência o 
aumento de cerca de 119% relativamente à mesma dívida do ano de 2005 e cerca de 76%, 
relativamente ao ano de 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.2- Dívida a terceiros – Curto Prazo --------------------------------------------------------------------------------------  

 

DÍVIDA A TERCEIROS - Curto Prazo 

Ano Valor da dívida Var.% 

2005 2.128.274,96 € 0,00% 

2006 3.511.158,69 € 64,98% 

2007 2.333.694,72 € 9,65% 

 

 

 

 

DÍVIDA A TERCEIROS - CURTO PRAZO, EM VALORES ABSOLUTOS
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 ------------- A verificação dos resultados permite concluir ter havido um decréscimo de cerca de 34% da 
dívida a fornecedores relativamente ao ano de 2006, não que este decréscimo tenha resultado pela 
redução da despesa mas pelo facto da contracção do empréstimo bancário de 1 800 000,00€, que 
serviu para pagar parte da dívida de curto prazo que transitou do ano de 2006 e anteriores, ou seja 
uma mera operação financeira que transformou dívida de curto prazo em dívida de médio e longo 
prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3- Evolução da dívida de médio e longo prazo a partir do ano de 2002.  

     Ano Dívida a terceiros -Médio e longo prazo Var% 

2002              782.172,29 €  0,00% 

2003           1.317.485,05 €  68,44% 

2004           1.243.339,23 €  58,96% 

2005           1.777.895,53 €  127,30% 

2006           2.211.332,14 €  182,72% 

2007           3.888.901,01€  397,19% 
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EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO
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O crescimento da dívida tem seguido um crescimento exponencial, atingindo no ano de 
2006 o acréscimo de cerca de 397% face ao endividamento do ano de 2002. -------------------------------------  

1.4- Evolução da dívida de curto prazo a partir do ano de 2002.  

Ano Dívida a terceiros - Curto prazo Var% 

2002              456.913,36 €  0,00% 

2003              612.599,33 €  34,07% 

2004           1.686.266,00 €  269,06% 

2005           2.128.274,96 €  365,79% 

2006           3.511.158,69 €  668,45% 

2007           2.333.694,72 €  410,75% 

         

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA A TERCEIROS - CURTO PRAZO
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 --- Da análise dos resultados o abaixamento da evolução da dívida, prende-se apenas com a operação  
financeira já referida no ponto 1.2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.5- Evolução da dívida total a partir do ano de 2002. 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA 

Ano Dívida a terceiros -Médio e longo prazo 
Dívida a Terceiros - Curto 
Prazo 

Divida total 

2002 782.172,29 € 456.913,36 € 1.239.085,65 € 

2003 1.317.485,05 € 612.599,33 € 1.930.084,38 € 

2004 1.243.339,23 € 1.686.266,00 € 2.929.605,23€ 

2005 1.777.895,53 € 2.128.274,96 € 3.906.170,49€ 

2006 2.211.332,14 € 3.511.158,69 € 5.722.490,83 € 

2007 3.888.901,01 € 2.333.694,72 € 6.222.595,73 € 

 

Ano Divida total Var% 

2002   1.239.085,65 €  0,00% 

2003 
         1.930.084,38 

€  
55,77% 

2004         2.929.605,23 €  136,43% 

2005         3.906.170,49 €  215,25% 

2006 
         5.722.490,83 

€  
361,83% 

2007          6.222.595,73 €  402,19% 
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Da análise dos resultados, percebe-se que não se está a implementar qualquer política de 
consolidação da dívida municipal, com um aumento de cerca de cerca de 9%, relativamente ao ano 
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6- Peso da dívida 

PERCENTAGEM DAS DÍVIDAS FACE À RECEITA 
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RECEITA COBRADA LÍQUIDA EM 2007 
      

8.421.436,21 €  

DÍVIDA TOTAL EM 2007 
        

6.222.595,73 €  

PESO DA DÍVIDA 73,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que o peso da dívida relativamente à receita, representa cerca de 74% e em 2006 
representava cerca 88%. O decréscimo relativamente ao ano anterior é ilusório, já que a receita está 
afectada do valor do empréstimo contraído. -------------------------------------------------------------------------------------  

1.7- Capacidade de endividamento – Lei nº 2/2007 de 15/ 

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO LEI Nº2/2007 

RECEITA VALOR 

IMI-2007             253.605,00 €  

IMSV-2007               57.723,03 €  

IMT-2007             223.207,07 €  

CA-2007                    583,07 €  

SISA-2007                 1.635,43 €  

ESTADO          3.697.548,00 €  

TOTAL          4.234.301,60 €  

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDA (1)          5.292.877,00 €  

  

ENDIVIDAMENTO VALOR 

Empréstimos que não contam para Endividamento-Isentos - 338.408,34 €  

Balanço: conta 11 -429,25 €  

Balanço: conta 12  -267.272,86 €  

Balanço: conta 211+218-217  -64.698,74 € 

Balanço: conta 221+223 
               559.835,97 

€  

Balanço: conta 2312            3.888.901,01 €  
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Balanço: conta 24                                46.465,15 €  

Balanço: conta 26 
            1.203.116,70 

€  

Balanço: conta 41 -147.971,65€ 

TOTAL DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (2)          4.879.537,99 €  

% DE UTILIZAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA=(2)/(1) 92,19% 

Capacidade de endividamento total disponível              413.339,01€  

 

Face aos critérios da actual Lei das Finanças Locais, pelo quadro acima, conclui-se que o 
Município de Penela se encontra no limiar do limite legal da dívida, tendo já esgotado cerca de 92% 
dessa dívida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1.8- Conclusão ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Do diagnóstico efectuado à situação financeira do Município, efectuada pelos vereadores 

do Partido socialista, concluem que se está a degradar, indo colocar a muito curto prazo dificuldades 
de tesouraria na gestão corrente municipal, com o normal diminuição na disponibilidade da venda a 
crédito por parte de fornecedores, com o agravar dos preços nos fornecimentos face a incerteza do 
recebimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consideramos que a política seguida com o a Câmara Municipal a viver acima das suas 
reais possibilidades, por via do recurso continuado ao crédito, irá naturalmente criar fortes 
constrangimentos ao desenvolvimento municipal e se não houvesse excepções no recurso ao crédito 
a algumas das obras co-financiadas pelo QREN, a Câmara Municipal já estava neste momento com a 
“corda ao pescoço”, fortemente condicionada e limitada na sua acção. ---------------------------------------------  

Consideramos que se deverá reduzir a dívida pelo lado da redução da despesa, fazendo 
naturalmente opções, com o corte em actividades municipais de carácter lúdicos ou meramente 
mediáticos, que sendo interessantes do ponto do marketing não são no nosso entendimento as reais 
prioridades municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Considerações políticas ----------------------------------------------------------------------------------------  
A análise dos documentos da prestação de contas são na sua essência documentos para 

especialistas e para as entidades com competência para o efeito “controlarem” a situação financeira 
do município, já que a sua estrutura tem um carácter profundamente contabilístico. --------------------------  

De todos os documentos o que representa ou justifica a estratégia seguida é o Relatório de 
Actividades, que procura justificar a bondade da actuação municipal no decurso do ano de 2007. ------  

Os vereadores do Partido Socialista, são co-responsáveis nas posições assumidas dentro 
do executivo e quando as mesmas merecem o seu apoio. É contudo importante separar a posição de 
vereadores que não têm qualquer pelouro e apenas analisam o discutem aquilo que é previamente 
agendado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, para as reuniões do executivo. ---------------------------  

Pretendemos com isto dizer, que caso fossem os eleitos pelo Partido Socialista a dirigir os 
destinos municipais as nossas prioridades centravam-se nas questões do investimento no sector 
produtivo e na fixação da população, aliás em coerência com o nosso programa eleitoral. ------------------  

Ao ler-se o Anexo do Relatório de Actividades, percebe-se claramente onde foram gastos os 
recursos municipais, opção legítima de quem democraticamente ganhou as eleições, mas é nosso 
entendimento que o estádio de desenvolvimento municipal ainda carece de investimentos ao nível 
mais básico e o investimento feito na área cultural, artística e desportiva é profundamente 
desproporcionado face à realidade municipal que é de falta de emprego e de grande debilidade 
económica e social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

13. PROGRAMA “PENELAJOVEM” Nos termos da entrada em vigor do Programa de Apoio à 
fixação de Jovens famílias no concelho, foram presentes diversas candidaturas que mereceram as 
deliberações adiante mencionadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.1 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 1ª. INFÂNCIA: De Carla Sofia Pedro Dias dos 
Reis, residente em Santo Amaro, Penela, solicitando apoio à primeira infância. ---------------------------------   
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro mensal, no valor 
de vinte e cinco euros, de acordo com a informação dos Serviços.  ---------------------------------------------------  

- De Cristina Mendes Duarte, residente em Venda dos Moinhos, solicitando apoio à 
primeira infância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro mensal, no valor 
de vinte e cinco euros, de acordo com a informação dos Serviços.  ---------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, sendo doze horas trinta minutos, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião, tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar a 
presente acta em minuta, nos termos do nº 3 e para efeitos do disposto no nº4 do artigo 92º, da Lei 
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------------------   

A Câmara Municipal, 

_______________________ 

(Paulo Jorge Simões Júlio) 

___________________________             ___________________________ 

(António Manuel Mendes Lopes)                (José Carlos Fernandes Reis) 

 __________________________             ___________________________ 

(Sílvio Simões Lourenço de Carvalho)        (António José Santos Antunes Alves) 

A Técnica Superior, 

________________________ 

(Maria Leonor dos Santos Carnoto) 

 


