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Nº. 8/2022____ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NÃO PÚBLICA, DO
DIA SETE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E VINTE E DOIS. _______________
______________________________________________________________________
_____No dia sete de abril do ano dois mil e vinte e dois, no Salão Nobre do Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, sob a
Presidência do Senhor Mário de Sousa Passos, com a presença dos Senhores Vereadores,
Eduardo Salvador da Costa Oliveira, Ricardo Jorge Costa Mendes, Sofia Manuela
Cadeias Machado Fernandes, Paulo Agostinho Faria Costa Marques Folhadela, Maria
Augusta Araújo Fontes Santos, Pedro Manuel Santos Oliveira, Luísa Marlene Costa
Azevedo, Juliana Vicente Santos e Hélder Joaquim Fernandes Pereira. _____________
_____O Senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou ao órgão executivo que o
Senhor Vereador Alfredo Augusto Azevedo Morais Lima, eleito pela coligação
PPD/PSD-CDS/PP, não pode estar presente na reunião. _________________________
_____O executivo municipal justificou a respetiva ausência. _____________________
_____Eram nove horas quando o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. _______
______________________________________________________________________
-ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES
PROFERIDAS: _________________________________________________________

GESTÃO FINANCEIRA: ____________________________________
1 - “RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO ANO DE 2021” _____________________________________________________
Presente para apreciação e consequente aprovação pelo órgão executivo o “Relatório de
Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021”, cujo teor fica a fazer parte
integrante da ata por apenso ao respetivo livro, encontrando-se integralmente elaborados
e disponíveis para consulta.________________________________________________
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_____________________________________________________________________
1-DELIBERADO POR MAIORIA, APRECIAR E VOTAR FAVORAVELMENTE
O RELATÓRIO DE GESTÃO E OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO ANO DE 2021. ____________________________________________
-VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ELEITOS PELO
PARTIDO SOCIALISTA, QUE APRESENTARAM DECLARAÇÃO DE VOTO.
2-MAIS FOI DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO, DO MONTANTE
TOTAL DE 3.243.807,70 € (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E
TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETE EUROS E SETENTA CÊNTIMOS), PARA
RESERVAS LEGAIS 162.191,00€ (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO
E NOVENTA E UM EUROS) E PARA RESERVAS LIVRES 3.081.616,70€ (TRÊS
MILHÕES, OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZASSEIS EUROS E
SETENTA CÊNTIMOS). _______________________________________________
-ABSTIVERAM-SE OS SENHORES VEREADORES ELEITOS PELO PARTIDO
SOCIALISTA QUANTO A ESTE PONTO. ________________________________
3-SUBMETÊ-LO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NOS TERMOS E PARA OS
EFEITOS PREVISTOS NA LEI. _________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CATORZE DE OUTUBRO DE
2021, A PROPOSTA FOI APROVADA EM MINUTA. ______________________
_____________________________________________________________________
DECLARAÇÃO DE VOTO: ______________________________________________
“Os vereadores eleitos do Partido Socialista votaram contra o Relatório de Gestão e de
Prestação de Contas de 2021. ______________________________________________
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Procedendo-se à análise destes documentos constatamos que o exercício de gestão e
contas estão aquém do que o Município de Vila Nova de Famalicão pode proporcionar
aos Famalicenses. _______________________________________________________
No Relatório de Gestão, o Presidente da Câmara Municipal enaltece a conclusão de várias
obras tais como: a reabilitação do Mercado Municipal, do Teatro Narciso Ferreira, da via
ciclo-pedonal, o avanço das obras da criação da rede urbana de Ciclovias e a Reabilitação
do Centro Urbano. ______________________________________________________
O Partido Socialista é a favor destas obras, mas não se revê na forma como estas se estão
a realizar. O Mercado Municipal continua a ser uma “ilha no deserto” com difíceis acessos
devido ao estaleiro de obras em que se encontra Famalicão. No que diz respeito à
conclusão da obra de reabilitação do Teatro Narciso Ferreira, em 2021 (assumido como
o ano de conclusão da obra) questionamos o Presidente da Câmara dado ainda estarem
por concluir uma série de trabalhos e estarem em falta diversos licenciamentos,
concretizados em 2022, pelo que, convictamente, não podemos afirmar que a obra foi
concretizada nesse mesmo ano. Os avanços das obras de Reabilitação do Centro Urbano
estão pautados por constantes prorrogações de prazo de execução, trabalhos
complementares e revisões de preços. _______________________________________
Mas, o verdadeiro calcanhar de Aquiles da Câmara Municipal é a pista de atletismo
prometida desde 2016. Estamos em 2022, ainda não temos uma pista de atletismo e o
Presidente do Executivo não consegue avançar uma data efetiva para a sua realização. _
Estas lacunas e entorses, e a falta de respostas às legítimas aspirações da nossa
comunidade, retardam o desenvolvimento do Município e constituem obstáculos a uma
efetiva melhoria dos níveis de bem-estar e qualidade de vida dos Famalicenses. ______
Este modelo não serviu nem serve os Famalicenses! ____________________________
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Do ponto de vista financeiro, constata-se que os endividamentos corrente e não corrente
aumentaram. ___________________________________________________________
De acordo com o balanço, verifica-se que o passivo não corrente cresceu cerca de
2.356.386,28 €, representando um aumento de 8 % relativamente a 2020. Do mesmo
modo, o passivo corrente cresceu cerca de 7 % no mesmo período. ________________
É importante salientar que, se no imediato, for exigido o passivo ao município entramos
numa situação de incumprimento. __________________________________________

A ideia de saúde financeira parece não ser tão inabalável quanto apregoam! _________
Constata-se um crescimento dos gastos com pessoal e com fornecimentos e serviços
externos relativamente a 2020. Os gastos com pessoal tiveram um aumento de cerca de
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2.978.458,63 €, um aumento percentual de cerca de 10 %. Os gastos com fornecimentos
e serviços externos cresceram cerca de 2.573.962,04 €, um aumento percentual de cerca
de 11 %. _______________________________________________________________

É importante destacar que o conjunto destas rubricas representam cerca de 61 % da receita
total do município. Cerca de 61 % do orçamento está afeto a despesas de funcionamento
hipotecando, assim, recursos necessários para os investimentos cruciais dirigidos ao
crescimento. ___________________________________________________________
O PS tem alertado para estas situações, sem que se vislumbre qualquer resultado prático.
Com um cenário previsível de inflação que se avizinha, estando uma parte da despesa
afeta a rubricas muito expostas à inflação, pergunta-se como irá este executivo resolver o
problema? _____________________________________________________________
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De igual modo, com a subida previsível das taxas de juro, com o elevado endividamento
que se verifica, aliado às verbas que ficam alocadas ao serviço da dívida, não se identifica
qualquer preocupação deste executivo, parecendo ignorar um problema de tal magnitude.
Conclui-se que, a fim de poderem ser dadas respostas adequadas e enfrentar com eficácia
os desafios que nos são colocados, de forma a garantir aos Famalicenses as melhores
opções conducentes a uma maior qualidade de vida, a Câmara Municipal deverá ponderar
uma reorientação da sua estratégia. _________________________________________
Vila Nova de Famalicão ainda tem muito por concretizar. Mais do que obras efémeras ou
de interesse duvidoso, é do mais elementar interesse dos Famalicenses a concretização de
projetos que sejam diferenciadores e capazes de mudar vidas. ____________________
Deve ser um desígnio coletivo que os Famalicenses desfrutem de uma qualidade de vida
semelhante à de uma cidade média europeia. Já que somos o 3.º Concelho mais exportador
do País, é legítimo pugnar por meios e recursos que possam proporcionar aos
Famalicenses idênticas condições no ranking do bem-estar e da felicidade. O caminho do
desenvolvimento sustentável deve ser a nossa meta. ____________________________
É por tudo isto que os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votaram contra este
Relatório.” ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2 - “1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA” _____________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: _______________
“Considerando a necessidade de se proceder a reajustamentos nas dotações do Plano
Plurianual de Investimentos e Orçamento, proponho que a Câmara Municipal delibere:
1) Aprovar, ao abrigo do ponto 8.3.1 do POCAL, publicado no Decreto-Lei nº 54-A/99,
de 22 de fevereiro, na sua redação atual, bem como nos termos do ponto 8.1 da NCP 26
do SNC-AP publicado no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 setembro, na sua redação atual,
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as alterações orçamentais modificativas ao “Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento de 2022”, discriminadas nos termos dos quadros em anexo à proposta. ____
2) Remeter a presente proposta para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal,
nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do nº1 artigo 25.º do anexo I da Lei
nº75/2013, de 12 de setembro, na atual redação.” ______________________________
______________________________________________________________________
______DELIBERADO POR MAIORIA, APROVAR A 1ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL

MODIFICATIVA,

DISCRIMINADA

NOS

QUADROS

ANEXOS, CUJO TEOR FICA A FAZER PARTE INTEGRANTE DA ATA POR
APENSO AO RESPETIVO LIVRO. ______________________________________
-SUBMETÊ-LA

À

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

PARA

OS

EFEITOS

MENCIONADOS NO SEU PONTO DOIS. _________________________________
-ABSTIVERAM-SE OS SENHORES VEREADORES ELEITOS PELO PARTIDO
SOCIALISTA. _________________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CATORZE DE OUTUBRO DE
2021, A PROPOSTA FOI APROVADA EM MINUTA. _______________________
______________________________________________________________________
E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, eram nove
horas e cinquenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata. ____________
E eu, Zeferino Joaquim da Silva Araújo Pinheiro, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, a redigi e assino juntamente com o Senhor Presidente. _________________
Data de aprovação: 21 de abril de 2022,______________.
O Secretário:

O Presidente da Câmara:

