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MUNICÍPIO DE OURÉM 

Câmara Municipal 

CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 17 
DE ABRIL DE 2012 

RELATÓRIO  DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO REFERENTES AO ANO ECONÓMICO DE 2011 ---------------  
---- O Ex.mo Presidente apresentou o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas do 
Município, referente ao exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. ----------  

------------------- A CÂMARA DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR OS 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDICADOS EM EPÍGRAFE E 

REMETÊ-LOS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL , NOS TERMOS DO DISPOSTO NA 

ALÍNEA E), DO N.º 2, DO ARTIGO 64.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, NA 

REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO E PARA EFEITOS DO 

DISPOSTO NA ALÍNEA C), DO N.º 2, DO ARTIGO 53.º DO REFERIDO DIPLOMA 

LEGAL. ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Abstiveram-se os Vereadores Vítor Manuel de Jesus Frazão, Luís Miguel Marques 

Grossinho Coutinho de Albuquerque e Maria Agripina Ferreira Carriço Lopes Vieira , 

que apresentaram a declaração de voto, que se passa a transcrever: “O relatório de Gestão e a 

Prestação de Contas do Município referente ao ano 2011 são apresentadas de uma forma bem 

estruturada, e de maneira bem perceptível, pelo que temos que, mais uma vez, felicitar os 

técnicos do Município pela excelência do trabalho apresentado -------------------------------------  

---- As cerca de 1500 páginas que nos foram apresentados merecem, da nossa parte, um 

comentário, que não sendo exaustivo, define as nossas preocupações que temos vindo a 

levantar ao longo do mandato deste executivo. ---------------------------------------------------------  

---- Começamos por analisar a mensagem do Sr. Presidente, onde, mais uma vez, continua a 

desculpar-se com os compromissos e processos anteriormente assumidos. Sr. Presidente, está 

mais do que na hora de assumir as suas responsabilidades e a incapacidade deste executivo de 

gerir os destinos da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

---- Continua a dizer que as transferências de capital vindas da Administração Central 

apresentaram uma variação negativa de 11%, que representou em termos absolutos um 

decréscimo de cerca de meio Milhão de Euros. É verdade! Mas não se pode esquecer que o 

ano de 2011 ficou marcado pela redução de parte significativa dos salários acima de 1.500,00 

Euros, o que representou uma grande poupança para os cofres do município. ---------------------  

---- Da sua mensagem, era bom que clarificasse, que apoios, que investimentos e que serviços, 

podem estar em causa, como refere, para que os seus beneficiários possam ter a certeza com o 

que contam.------ --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Em relação ao Relatório de Gestão agora apresentado os Vereadores do PSD entendem 

emitir a seguinte opinião:-----------------------------------------------------------------------------------  

---- RESULTADO LIQUIDO------------------------------------------------------------------------------  
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---- O resultado liquido do exercício regista o valor negativo de 5.634.632,95 Euros, o que 

representa um agravamento de quase 17% comparativamente com 2010. Se o compararmos 

com 2009, então o agravamento é de 130%. ------------------------------------------------------------  

---- Se estivéssemos a falar de uma empresa este era o valor do prejuízo apresentado.-----------  

---- São números preocupantes que revelam como o Município tem sido gerido nestes últimos 

dois anos. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Para que não restem dúvidas sobre os valores agora apresentados anexamos cópia do 

relatório onde os mesmos estão evidenciados. ----------------------------------------------------------  
 

Quadro – Evolução do Resultado Líquido do Exercício a preços correntes 
uni: Euro

Resultado Líquido do Exercício 2009 2010 var. (%) 2011 v ar. (%)

Resultado Líquido do Exercício -2.456.249,12 -4.816.4 56,24 96,09 -5.634.632,95 16,99  
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---- EVOLUÇÃO DOS CUSTOS-------------------------------------------------------------------------  

---- Os custos totais de 2011 ascendem a 36.763.669,71 Euros. Em 2010 o valor dos custos foi 

de 36.602.550,57 Euros. Verifica-se um aumento de cerca de 0,5% em relação a 2010. Já em 

relação a 2009 verifica-se um agravamento de 5,2 Milhões de Euros o que representa um 

aumento de 17%. Este é um bom exemplo da credibilidade deste executivo, pois não nos 

podemos esquecer de que um dos seus objectivos estratégicos era reduzir os custos do 

Município em 30%. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---- Nesta rubrica temos que salientar o aumento de 196% dos custos financeiros e o aumento 

dos Fornecimentos e Serviços Externos em contra ciclo com a actividade económica do nosso 

país.--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- FUNDO DE MANEIO---------------------------------------------------------------------------------  

---- Este é talvez o pior indicador que as demonstrações financeiras apresentam. O Fundo de 

Maneio é de cerca de 8,5 Milhões de Euros negativos, que foi agravado em 8% em relação ao 
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ano anterior. Por aqui se pode ver que o Município não tem estrutura para solver os 

compromissos de curto prazo e se não forem tomadas medidas orçamentais com urgência o 

incumprimento será agravado.-----------------------------------------------------------------------------  

---- LIQUIDEZ-- --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A liquidez permite avaliar a capacidade que a autarquia tem em fazer faca ao exigível a 

curto prazo (dívidas a fornecedores). Este indicador está situado nos.5, o que significa que o 

Município apenas tem recursos para pagar metade do exigível a curto prazo. Aliás no próprio 

relatório é referido “ Os índices relacionados demonstram uma estabilidade destes 

indicadores, evidenciando a ocorrência de valores manifestamente débeis. Desta forma, 

salienta-se a existência de dificuldades em satisfazer os compromissos de curto prazo”. --------  

---- DÍVIDAS A TERCEIROS ----------------------------------------------------------------------------  

---- As dívidas a Terceiros de curto prazo registaram um agravamento em relação a 2010 na 

ordem dos 10,6%, situando-se num valor próximo dos 15 Milhões de Euros. Analisando os 

últimos dois anos verificamos um agravamento desta rubrica em 4,5 Milhões de Euros o que 

representa um crescimento de quase 45%.---------------------------------------------------------------  

---- É um valor preocupante, não só pelo aumento que se verificou, mas também porque 

demonstra a incapacidade da autarquia em satisfazer os seus compromissos, com reflexos 

negativos na tesouraria do tecido empresarial dos fornecedores do Município.--------------------  

---- Ainda nesta rubrica encontramos, talvez, o único aspecto positivo deste relatório, pois 

verifica-se a diminuição das dívidas a Terceiros de Médio Longo Prazo em cerca de 12%. -----  

---- Também nesta rubrica verificamos que o prazo médio de pagamentos passou de 137 dias 

em 2010 para 170 dias em 2011. --------------------------------------------------------------------------  

---- Anexamos gráfico com os valores comparativos das dívidas a Terceiros dos últimos três 

anos. -------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- BALANÇO CONSOLIDADO------------------------------------------------------------------------  
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---- O Balanço consolidado mostra-nos os totais em dívida do Município e das empresas 

municipais. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Verificamos que o total da dívida a Médio Longo Prazo é de 21.250.435,00, e que o total 

da dívida a Curto Prazo é de 16.644.376,00 Euros. ----------------------------------------------------  

---- O valor total da dívida era em 31 de Dezembro de 2011 de 37.894.821,00 Euros. -----------  

---- COMPROMISSOS ASSUMIDOS-------------------------------------------------------------------  

---- O valor desta rubrica representa os actos que ainda não confere dívidas por ainda não 

estarem realizados pela outra parte interveniente, como por exemplo contratos já assumidos. 

Para o ano de 2012 o Município já tem compromissos assumidos no valor de 16 Milhões de 

Euros. Para o ano de 2013 já existem compromissos assumidos no valor de 4,1 Milhões de 

Euros e para o ano de 2014 e seguintes já existem compromissos assumidos de 3,4 Milhões de 

Euros.------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

----Também aqui estes valores são preocupantes tendo em conta que no ano de 2011 o 

Município gerou receitas na ordem dos 31 Milhões de Euros, pelo que, a confirmarem-se as 

mesmas receitas para o ano de 2012, o que duvidamos, metade desse valor já está 

comprometido com os compromissos assumidos para o referido ano. ------------------------------  

---- Anexamos mapa comparativo do valor total das dívidas a Terceiros e dos compromissos 

assumidos à data de 2009 e à data de 2011. -------------------------------------------------------------  
 

Quadro – Evolução das dívidas a terceiros a preços correntes 

uni: Euro

Descrição da Receita Liquidada 2009 2010 var. (%) 2011 v ar. (%)

Dívidas a terceiros de curto prazo 10.348.174,21 13.336.957,02 22,41 14.920.443,71 10,61

Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00 -- 0,00 --

Empréstimos de m/l prazo (amort. prox. 12 meses) 3.080.362,23 3.070.492,20 -0,32 3.081.379,38 0,35

Adiantamento por conta de vendas 0,00 0,00 -- 0,00 --

Fornecedores, c/c 1.265.143,01 2.395.843,80 47,19 1.878.274,37 -27,56

Fornecedores, c/c - Facturas em recepção e conferência 2.056.420,18 1.519.404,46 -35,34 3.245.935,96 53,19

Credores pela execução do orçamento 0,00 0,00 -- 0,00 --

Clientes e utentes c/cauções 25.256,73 27.567,83 8,38 26.829,59 -2,75

Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes 0,00 0,00 -- 0,00 --

Fornecedores de imobilizado, c/c 2.861.877,29 1.871.963,69 -52,88 2.518.744,93 25,68

Estado e outros entes públicos 191.578,72 196.407,63 2,46 149.775,54 -31,13

Administração autárquica 259.188,88 282.602,94 8,29 265.045,23 -6,62

Outros Credores 373.097,17 3.162.810,51 88,20 2.933.084,89 -7,83

Cedências de crédito a instituições financeiras 0,00 2.574.583,57 100,00 2.330.455,71 -10,48

Fornecedores de imobilizado - Fact. em recepção e conferência 235.250,00 809.863,96 70,95 821.373,82 1,40

Dívidas a terceiros de médio, longo prazo 25.191.139,48 24.071.807,02 -4,65 21.086.293,51 -14,16

Dívidas a instituições de crédito 23.358.244,76 21.887.994,31 -6,72 19.367.902,72 -13,01

Dívida a fornecedores imobilizado  - locação financeira 282.894,72 158.812,71 -78,13 33.390,79 -375,62

Dívidas a fornecedores Imobilizado - aquis. mlp 1.550.000,00 2.025.000,00 23,46 1.685.000,00 -20,18

Total da dívida a terceiros 35.539.313,69 37.408.764 ,04 5,00 36.006.737,22 -3,89  
---- Num documento com cerca de 1500 páginas muito mais haveria para dizer, mas pensamos 

que o essencial ficou aqui exposto. -----------------------------------------------------------------------  
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---- Os Vereadores do PSD abstêm-se na votação do Relatório de Gestão referente ao 

exercício de 2011.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------  Departamento de Administração e Planeamento da Câmara Municipal 

de Ourém, 18 de abril de 2012.------------------------------------------------------------------  
----------------  O Diretor do Departamento,  


