ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 08/2005 DE 20 DE ABRIL DE
2005

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador, Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Faltou à presente reunião, por motivos de ordem profissional, a
Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes, tendo a Câmara por
unanimidade deliberado justificar a referida falta.
I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2004;
DELIB. N.º 176 – Presentes o Relatório de Gestão e os Documentos de
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Tábua relativos ao ano
económico de 2004, que se dão por integralmente reproduzidos.
Sobre os mesmos o Senhor Presidente da Câmara, com a colaboração
do Departamento Administrativo e Financeiro, fez uma exposição salientando
todos os pontos focados no mesmo relatório, dando igualmente os
esclarecimentos que na especialidade foram solicitados relativamente aos
documentos apresentados.
Transitou como saldo da Gerência do ano 2003, execução orçamental,
o valor de 17.118,23 € e de operações de tesouraria o valor de 86.534,22 €.
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No que toca às receitas orçamentais foi arrecadado o valor de
8.716.730,63 €. Como operações de tesouraria registou-se o valor de
462.900,22 €.
Como despesas orçamentais registou-se o valor de 8.333.625,08€.
As saídas por operações de tesouraria registaram um valor de
399.076,56 €.
Os saldos para a gerência seguinte são:


Execução orçamental – 400.223,78 €



Operações de tesouraria - 150.357,88 €.

Em cumprimento das instruções emanadas pelo Tribunal de Contas
através da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção, encontram-se integralmente
elaborados os documentos relativos à prestação de contas elencados no
Anexo I desta resolução, tendo os mesmos sido presentes nesta reunião de
Câmara, encontrando-se devidamente arquivados, estando disponíveis para
consulta quando para tal for solicitado.
Ao abrigo da mesma resolução, são negativos por não se registarem
movimentos os mapas n.ºs 20, 24 e 25 do já mencionado Anexo I.
Postos os documentos à consideração foram os mesmos aprovados
por maioria com três votos a favor do Senhor Presidente da Câmara e dos
Senhores Vereadores José Alberto Pereira, Serafim Martins e duas
abstenções dos Senhores Vereadores, Eduardo Pereira e Mário Loureiro, em
minuta quanto a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos.
Faltaram por motivos de ordem profissional, os Senhores Vereadores
Dr.a Sofia Bernardes e Dr. Jorge Veigas.
O Senhor Vereador, Mário Loureiro justifica a sua abstenção, pelo facto
dos documentos em apreço apresentarem baixo nível de execução e pela
falta de investimento na área social.
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02. – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2005/INTRODUÇÃO DO SALDO DA
CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2004/REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS
NOS PAGAMENTOS;
DELIB. N.º 177 – Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento do corrente ano
financeiro, decorrente da informação n.º 19/RSF/05, de 18 de Abril p.p., da
Repartição

de

Serviços

Financeiros,

documentos

que

se

dão

por

reproduzidos, no valor total de 400.962.02 € (quatrocentos mil e novecentos e
sessenta e dois euros e dois cêntimos).
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, aprovar a referida Revisão ao Orçamento, bem como
submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia
Municipal.
Presente a 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano, decorrente da
informação n n.º 19/RSF/05, de 18 de Abril p.p., da Repartição de Serviços
Financeiros, documentos que se dão por reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, aprovar a referida Revisão às Grandes Opções do Plano,
bem como submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da
Assembleia Municipal.

O Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas participou na reunião a partir do
ponto seguinte.
03. – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO A LONGO PRAZO ATÉ AO MONTANTE
DE 622.246,00 €/ADJUDICAÇÃO;
DELIB. N.º 178 –

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente o

documento de 18 de Abril p.p., de análise das propostas, para a contratação
de um empréstimo a longo prazo até ao montante de
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622.246,00 €

(seiscentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta seis euros), identificado na
epígrafe, destinado a financiar os projectos constantes da proposta
apresentada pelo Senhor Presidente, datada de 08 de Abril p.p., documentos
que se dão por reproduzidos, apresentadas pelas Entidades Bancárias Banco
Comercial Português, Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos e Caixa de
Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, elaborado pela comissão constituída
pelo Senhor Presidente da Câmara, Eng. Francisco Ivo de Lima Portela, pelo
Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. José
Manuel de Melo Gonçalves Afonso e pelo Senhor Chefe da Divisão de Gestão
Financeira, Dr. António José Gonçalves dos Santos Vaz.
Prestados os

devidos

esclarecimentos e

posto

o

assunto

à

consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto
a esta parte da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto
praticado pelo Senhor Presidente de lançamento da consulta deste
empréstimo, bem como adjudicar o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos,
com o indexante Euribor a 6 meses (base 360 dias), spread de 0,169%, sem
saques mínimos, prestações semestrais iguais, postecipadas e sucessivas e
com as restantes condições constantes na proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para a produção de efeitos imediatos, submeter a presente deliberação a
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, bem como autorizar o
Senhor Presidente a assinar o respectivo contrato, em representação do
Município.

E, eu
subscrevo.

, servindo de Secretária, a redigi e também a

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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