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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA E UM DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E TRÊS ========================================== 

ACTA Nº. 10/03 

========== Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e três, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Chefe da Divisão Administrativa 

que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 5 de Novembro, de 

2001, elaborei a acta da presente reunião, compareceram os Senhores, JOSÉ 

AGOSTINHO GOMES CORREIA, ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS, JORGE 

DE JESUS COSTA, ELVIRA DA COSTA BERNARDINO DE MATOS FIGUEIREDO, 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, ISABEL MARIA SOARES PINTO ZACARIAS e 

ANTÓNIO PEDRO PEREIRA DIAS, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara e 

os outros na de Vereadores, para realizarem a  presente reunião extraordinária, a qual 

foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 09 de 

Janeiro de 2002, exarada a folhas  05, ponto 005, do livro de actas 103, cuja ordem  do 

dia  havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no nº. 3, do artº. 84º., da Lei 169/99, de 18 de Setembro. ================= 

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 15H00. ===================================== 
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02. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

02.02 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

062 – 120/131/171 - PROCESSO DISCIPLINAR ============================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

23 de Setembro, último, exarada a folhas 156 a 158, ponto 166, do livro de actas nº. 105, 

em que foi deliberado instaurar processo disciplinar contra a funcionária, Assistente 

Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, nos termos do artº. 50º., nº.1, 

do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de Janeiro, e nomear como instrutor 

do processo, nos termos do nº.1, do artº. 51º., do referido diploma legal, o Chefe de 

Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

presente à reunião o referido processo, acompanhado do Relatório e respectiva Adenda 

que a seguir se transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ “RELATÓRIO -------------------------------------------------- 

-----1. Em vinte e três de Setembro de dois mil e  dois foi decidido pela Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira, em sua reunião ordinária, instaurar processo disciplinar contra a 

funcionária, Assistente Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, nos 

termos artigo 50.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar. ------------------------------------------------------ 

----- 2. Na mesma reunião ordinária, foi ainda deliberado suspender preventivamente do 

exercício das suas funções, sem perda de vencimento de categoria, e até decisão do 

processo a dita funcionaria MARIA JOSÉ GOMES SOARES. ------------------------------------ 
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----- 3. Em dez de Dezembro de dois mil e dois foi enviada à arguida MARIA JOSÉ 

GOMES SOARES cópia da acusação que lhe foi imputada em consequência dos factos 

apurados no inquérito que foi oportunamente mandado instaurar. ------------------------------- 

----- 4. A arguida MARIA JOSÉ GOMES SOARES não respondeu a acusação que lhe foi 

enviada, nem no prazo legal, nem depois dele. ------------------------------------------------------- 

----- 5. Face à prova produzida, somos do parecer que, na sua generalidade, os factos 

imputados à  arguida  MARIA  JOSÉ  GOMES  SOARES se devem dar como 

verificados. Na verdade, ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6. Ficou assente, à saciedade e sem margem para duvidas, que a arguida MARIA 

JOSÉ GOMES SOARES adulterou documentos e viciou dados, causando prejuízo ao 

erário publico e lesando interesses patrimoniais do Municipio. ----------------------------------- 

-----7. Ficou provado também que a mesma arguida MARIA JOSÉ GOMES SOARES 

operou o extravio de documentos, do qual resultou igualmente lesão para os interesses 

Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 8. Resultou do inquérito que a arguida agiu livre, deliberada e voluntariamente, 

tendo previsto o resultado das suas condutas. -------------------------------------------------------- 

----- 9. A arguida MARIA JOSÉ GOMES SOARES agiu também com  premeditação. ------ 

----- 10. São inúmeras as infracções cometidas pela arguida, havendo, pois, acumulação 

de infracções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 11. Em resumo, dão-se como provados todos os factos vertidos na acusação, os 

quais são imputáveis na sua totalidade a arguida MARIA JOSÉ GOMES SOARES. ------- 
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-----12. Perante tais factos, imputáveis a arguida MARIA JOSÉ GOMES SOARES, terá 

forçosamente que se concluir que a mesma violou deveres a que estava adstrita e 

obrigada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 13. Concretamente, a arguida violou o disposto nas alíneas d) e f) do n.° 4, do artigo 

26.° do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 14. Concluindo, a conduta da arguida MARIA JOSÉ GOMES SOARES, para além 

de culposa e reiterada, deve ser entendida como rnuito gravosa para os interesses do 

Municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 15. Em nossa opinião, a conduta da arguida é punível com a pena de demissão, nos 

termos do artigo 26.°, n.° 4, do referido Estatuto Disciplinar. -------------------------------------- 

---------- Vs. Ex.ªs, no entanto, decidirão como acharem mais conveniente. ------------------- 

---------- Moimenta da Beira, 15 de Janeiro de 2003. ------------------------------------------------- 

---------- O Instrutor, DR. LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA.” ----------------------------------- 

--------------------------------------“ADENDA AO RELATÓRIO ------------------------------------------------- 

----- Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e três, a Câmara Municipal 

de Moimenta da Beira deliberou ordenar novas diligências, as quais estão 

consubstanciadas nos quatro pontos da declaração de voto dos Vereadores do Partido 

Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao referido no ponto um da dita declaração,  foi ouvida a funcionária 

arguida no processo disciplinar, Maria José Gomes Soares. As declarações que prestou 
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constam do auto de folhas 481 e seguintes. ----------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao referido no ponto dois da referida declaração, sempre se esclarece que 

as importâncias a que se referem os artigos da acusação montam a 4.214.633$00 

(quatro milhões duzentos e catorze mil seiscentos e trinta e três escudos), ou seja, 

21.022,50  Euros (vinte e um mil e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), conforme 

melhor se alcança pela análise do documento que se junta  e que aqui se dá por 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos. ------------------------------------------------------- 

----- Para esclarecimento do ponto três da declaração a que nos temos vindo a referir, 

dir-se-á que a funcionária, arguida nos autos, na sua declaração de folhas 481 a 484 

afirma que “recebeu todas as receitas referidas na acusação (…), das quais assume a 

responsabilidade de não terem entrado nos cofres da Câmara Municipal”, e que “está a 

proceder a diligências tendentes à contracção de um empréstimo bancário (…) que (…) 

lhe permita resolver este assunto (…)”. -----------------------------------------------------------------    

----- Sobre o ponto quatro da referida declaração sempre se dirá que não é aqui, em 

sede da instrução do presente processo disciplinar, o lugar próprio para serem prestados 

quaisquer esclarecimentos relativos à solicitação a que se refere a deliberação da acta 

da reunião de Câmara Municipal de Moimenta da Beira, datada de sete de Outubro do 

ano de dois mil e dois, por não ser legalmente admissível, dado que o facto motivador do 

procedimento disciplinar é o conhecimento do auto de notícia, participação ou queixa, 

por parte da entidade competente para a sua instauração, conforme se infere e se 

salienta no disposto no art. 50º., do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da    
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Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 24/84, de 16 de 

Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Recorda-se que a instauração e instrução do presente processo disciplinar, resulta 

da deliberação da Câmara tomada em sua reunião ordinária realizada em vinte e três de 

Setembro do ano de dois mil e dois, na sequência de uma participação específica, 

efectuada pela Chefe da Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Planeamento e 

Ordenamento do Município, Maria de Lourdes Moura Loureiro, datada de quatro de 

Setembro do referido ano, em que participa ter verificado que a funcionária Assistente 

Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, praticou factos passíveis de 

consubstanciarem infracções disciplinares, anexando, para o efeito, os respectivos 

documentos de prova. ----------------------------------------------------------------------------------------    

----- Sempre se dirá, no entanto, que os esclarecimentos que se pretendem e a que 

acima se faz alusão, terão que ser obtidos no âmbito da ordenação de processos de 

inquérito, de sindicância e de meras averiguações aos serviços, a que se refere o 

capítulo VI, nos artigos 85º. a 88º., do referido Estatuto Disciplinar, cujo relatório final e 

eventuais conclusões poderão, em caso de verificação de existência de infracções 

disciplinares, justificar a instauração do competente processo disciplinar. ---------------------    

----- Finalmente salienta-se que foram ouvidas as três testemunhas arroladas pela 

funcionária, as quais prestaram as declarações constantes de folhas 487 a 491. ----------- 

----- Em síntese, dão-se, uma vez mais, como provados os factos contidos na acusação, 

todos imputáveis à funcionária, Assistente Administrativo Principal, Maria José Gomes 
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Soares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Conclui-se, portanto, como na acusação, reafirmando que os factos ali descritos 

constituem infracção disciplinar nos termos do art. 3º. do Estatuto Disciplinar, por 

violação do disposto nas alíneas d) e f), do nº. 4, do art. 26º., do mesmo diploma legal, 

punível com a pena de demissão nos termos da disposição legal citada em último lugar.  

----- Agravam a responsabilidade da arguida as circunstâncias agravantes especiais 

previstas nas alíneas b), c) e g), do art. 31º. do Estatuto Disciplinar. ---------------------------- 

---------- Vossas Excelências decedirão como acharem de justiça. ------------------------------- 

---------- Moimenta da Beira, seis de Março de 2003. ------------------------------------------------- 

---------- O Instrutor, DR. LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA.” ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Analisado profundamente o processo disciplinar movido contra a 

funcionária, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, a Câmara ponderou uma justa decisão 

assente nos seguintes pressupostos: ------------------------------------------------------------------- 

-----1 – Reconhece que a arguida lesou os interesses patrimoniais da Câmara Municipal 

ao não  dar entrada nos Cofres Públicos dos valores constantes do processo, aliás 

confirmados pela própria na sua defesa; ---------------------------------------------------------------- 

----- 2 – Reconhece também que a arguida adulterou documentos, viciou dados e operou 

o extravio de documentos, causando prejuízos no erário público; -------------------------------- 

----- 3 – Constata-se, ainda a acumulação de infracções; ------------------------------------------

----- 4 – Conclui-se que a arguida violou deveres a que estava adstrita e obrigada, 

infringindo o disposto nas alíneas d) e f), do nº. 4, do artº. 26º., do Estatuto Disciplinar; ---
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----- 5 – A conduta da arguida, para além de culposa e reiterada, considera-se muito 

gravosa, pelo que se considera adequada a pena de demissão prevista nos termos do 

nº. 4, do artº. 26º., do referido Estatuto Disciplinar. ---------------------------------------------------

---------- Atenta, no respeito ao percurso profissional da arguida e às atitudes voluntárias 

assumidas pela mesma no contexto deste processo, a Câmara reconhece como 

circunstâncias atenuantes especiais os seguintes aspectos: -------------------------------------- 

----- 1 – Confissão voluntária dos actos irregulares ilegais praticados, insertos no 

processo disciplinar; ------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2 – Reposição voluntária de todas as verbas desviadas do erário público, constantes 

do referido processo; -----------------------------------------------------------------------------------------

----- 3 – Arrependimento sincero da arguida, demonstrado pelos actos voluntários atrás 

referenciados; --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 4 – Reconhecida simpatia, assiduidade e boas relações de trabalho com as chefias, 

colegas, bem como correcto atendimento aos munícipes. ----------------------------------------- 

---------- Nesta perspectiva, a Câmara considera haver atenuantes especiais pelo que 

delibera, por unanimidade, reduzir a pena proposta pelo Instrutor do Processo para a 

pena de inactividade, pelo período de 2 anos , a aplicar à funcionária Assistente 

Administrativo Principal, MARIA JOSÉ GOMES SOARES, com todas as implicações 

previstas na Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No âmbito e na sequência deste processo foram proferidas as seguintes 

declarações de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Declaração de voto que justifica a posição tomada pelo Senhor Presidente e 

Vereadores do Partido Social Democrata: -------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- “Declaração de Voto ------------------------------------------ 

--------------- O desenvolvimento de todo o processo desde a sua instrução até à 

conclusão traduz com pormenor o profissionalismo dos técnicos, o sentido de estado 

dos políticos e a ética de todos os intervenientes. ----------------------------------------------------

----- Realçando o rigor das averiguações e o seu devido enquadramento legal, a decisão 

sustentou-se essencialmente em três princípios básicos: ------------------------------------------

----- 1) A moralização dos sistema e a disciplina dos seus agentes face a desvios de 

comportamento sócio-profissionais; ----------------------------------------------------------------------

----- 2) O humanismo e a conveniente reabilitação das pessoas para a vida pública; -------

----- 3) A defesa intransigente do interesse público. --------------------------------------------------

---------- A reflexão e a análise profunda que este processo provocou, leva-nos a assumir 

que mesmo os sistemas estruturados necessitam de permanentes reformulação, 

adaptação e actualização, não só na criação de outras condições materiais, mas 

essencialmente numa formação contínua dos seus agentes e profissionais. ----------------- 

---------- Não sendo este incidente factor de descrédito institucional, mobiliza-nos para 

uma completa abertura e avaliação dos diversos percursos processuais, no âmbito da 

vida autárquica, que queremos isenta, transparente e credora da confiança dos 

munícipes que todos servimos”. --------------------------------------------------------------------------- 

-----  Declaração de voto que justifica a posição tomada pelos Vereadores do Partido 
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Socialista: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------“Justificação / Declaração de Voto --------------------------------

----- Apesar de não terem os vereadores do P. S. contribuído para o problema que deu 

origem ao presente processo disciplinar, bem pelo contrário, tendo feito sucessivas 

chamadas de atenção para a displicência que reina na Câmara Municipal e que contribui 

e facilita esta situação, e eventualmente outras de ainda maior gravidade, queremos 

contribuir para a solução. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Queremos continuar a contribuir, com a nossa quota de intervenção, e dentro dos 

limites que nos são impostos pela nossa situação minoritária na Câmara, para ajudar a 

dignificar a instituição que servimos e este povo que também nos elegeu. -------------------- 

----- Prescindimos, deliberadamente, da comodidade que seria não tomar parte numa 

decisão difícil, remetendo-a, com legitimidade, para quem a provocou. Como 

prescindimos, responsavelmente, de fazer o aproveitamento político normal nestas 

circunstâncias, depois de tomada a decisão, qualquer que fosse. ------------------------------- 

----- Fazemos questão de continuar a colocar os superiores interesses do Município 

acima de quaisquer outros. É pena que nem todos assim façam. -------------------------------- 

----- Para além da complexidade que este processo encerra, temos, para a nossa 

tomada de decisão, um factor que, sendo relevante, diminui a nossa condição para 

decidir : não somos Juizes, nem temos nenhuma preparação específica para este efeito. 

Apesar de tudo a Lei incumbe-nos essa tarefa, e cumpriremos o melhor possível. ---------  

----- Os factos que acabaram por se provar no processo são de extrema gravidade e 
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devem ser exemplarmente punidos, de acordo com a lei a que estamos sujeitos, mas 

tendo também em conta todos os factores que lhe estão associados. -------------------------- 

----- Valorizamos devidamente a acusação e o relatório produzido pelo Instrutor do 

processo, mas temos também obrigação de ter em conta outros factores, que não cabe 

ao instrutor do processo aflorar, mas que nos compete a nós incluir na nossa base de 

decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Existem, do nosso ponto de vista, circunstâncias atenuantes que devem ser 

consideradas em favor da arguida e que atenuam a pena máxima proposta pelo 

instrutor. Algumas consignadas na própria lei, como a confissão plena e espontânea de 

todos os factos. Esta confissão é demonstrativa do reconhecimento do erro e da vontade 

de alcançar a verdade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Todos sabemos que existiriam, eventualmente, meios para dificultar a tarefa do 

Instrutor, que não foram utilizados.  A prova foi produzida com toda a colaboração da 

arguida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Uma circunstância atenuante, que a Lei não prevê como tal, mas que para nós é 

decisiva, é a reposição nos cofres da Câmara Municipal de todas as importâncias que 

lhe tinham sido subtraídas. Seria inadmissível a aplicação desta pena à arguida sem que 

o erário Municipal tivesse sido completamente ressarcido dos danos pecuniários de que 

foi vítima. Seria também um péssimo exemplo se assim não tivesse acontecido e seria 

incomportável, para a imagem pública da Câmara Municipal e para os seu funcionários. -  

----- Constituem ainda atenuantes as circunstâncias laborais e pessoais pouco apuradas 
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em que ocorreram os factos provados. ------------------------------------------------------------------

----- A nossa decisão de contribuir para a aplicação da pena de Inactividade por dois 

anos tem também em conta o nosso entendimento de que a Câmara deve aplicar uma 

pena exemplar, para que não restem dúvidas da sua capacidade de punir de forma 

rápida e adequada quem infringir o respectivo Código Disciplinar, mas tendo sempre em 

atenção que condiciona muito, e pode condicionar completa e definitivamente a vida de 

uma pessoa e até de um agregado familiar.  Neste sentido, somos de opinião que a 

Câmara deve ser severa, mas não deve aplicar a “ Bomba Atómica ”. Dentro da moldura 

penal a que estamos sujeitos neste caso, uma pena de grau superior à aplicada, seria 

Demissão ou Aposentação Compulsiva. A aplicação dessa pena representaria a “ 

Bomba Atómica “ para esta funcionária e, talvez, para o respectivo agregado familiar. 

Entendemos que, apesar de muito graves, os factos praticados não são passíveis da 

condenação máxima. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este processo disciplinar teve na sua origem práticas ocorridas numa Câmara 

Municipal. As Câmaras Municipais têm uma hierarquia que começa no Presidente da 

Câmara, passando pelos Vereadores, Chefes de Departamento, Chefes de Divisão, 

Chefes de Secção e Chefes de Repartição. Resulta inequívoco do processo que 

ninguém na hierarquia estará completamente isento de responsabilidades. É pena que 

essas eventuais responsabilidades não tenham, até agora, sido apuradas, nem nesse 

sentido tenha sido feito qualquer esforço. É lamentável não ter sequer existido qualquer 

manifestação de vontade de apurar quaisquer outras responsabilidades. É a melhor 
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forma de permitir a impunidade e a eventual repetição de práticas condenáveis, como 

aquela que aqui se discute. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quando tivemos conhecimento dos indícios fortes das práticas que vieram a provar-

se, fizemos à Câmara Municipal ( há mais de meio ano ) um pedido de diversos 

esclarecimentos que entendíamos “imprescindíveis” em face dos referidos indícios. A 

Câmara Municipal aprovou e determinou que nos fossem prestados os esclarecimentos 

solicitados. Mas até hoje, o Sr. Presidente da Câmara nada fez para fazer cumprir essa 

deliberação da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Compreendemos a incomodidade deste assunto, para os responsáveis políticos 

pela Câmara, mas não prescindiremos do completo esclarecimento e do apuramento de 

todas as responsabilidades relacionadas com este caso. Não admitiremos que continue 

a grassar na Câmara Municipal de Moimenta da Beira, este completo aligeirar de 

responsabilidades, como se não existissem responsáveis intermédios e responsáveis 

políticos, pelo que se passa na Câmara . Não admitiremos que com a conclusão do 

processo disciplinar, seja passada uma “esponja” sobre todos os males que lhe deram 

origem e que, enquanto não forem discutidos, não serão eliminados. Receamos que o 

conhecimento que temos deste caso, seja apenas a “ponta do iceberg” comparado com 

todos os maus procedimentos, toda a passividade e toda a negligência que grassa na 

Câmara de Moimenta da Beira. Nesse sentido, tal como havíamos já afirmado, não 

prescindiremos dos esclarecimentos solicitados, e se não nos forem fornecidos num 

prazo razoável, cerca de trinta dias, recorreremos aos procedimentos externos que 
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considerarmos mais adequados para obter os referidos e solicitados esclarecimentos. ---

----- O poder Democrático caminha lado a lado com a assunção das responsabilidades 

de cada um dos seus agentes. Esta relação que tem com a responsabilidade é 

fundamental para a respectiva saúde. Sem responsabilidade, a democracia adoece e, a 

prazo, pode mesmo morrer. --------------------------------------------------------------------------------

----- Em qualquer governo responsável e governado por pessoas de bem, cada um 

assume as suas responsabilidades, e, no limite, quando algo de grave acontece num 

determinado Ministério, demite-se o Secretário de Estado, o Ministro, ou mesmo o 

Primeiro Ministro. Não podem apurar-se apenas as responsabilidades, mesmo que 

existam, na base da hierarquia. Essa atitude é própria das ditaduras e não de 

instituições livres e governadas por mulheres e homens livres e eleitos. Ao direito que 

temos de exercer os cargos para que somos eleitos tem que corresponder o dever de 

assumir todas as responsabilidades inerentes. Se assim não procedermos estamos a 

contribuir para o apodrecimento do Poder Democrático Livre em Portugal. ------------------- 

----- Ficamos assim completamente apreensivos com esta indisponibilidade manifestada 

até agora por parte do Sr. Presidente da Câmara para prestar todas as informação 

solicitadas, por via dos agentes nomeados para o efeito, e que respeitam exclusiva e 

escrupulosamente ao funcionamento dos diversos serviços da Câmara Municipal. A 

nossa apreensão mantém-se elevada quanto à indisponibilidade do Sr. Presidente e Srs. 

Vereadores para assumirem as respectivas responsabilidade políticas e, no mínimo, 

manifestarem vontade de alterar este estado de coisas, que tão maus resultados tem 
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dado a todos os níveis : desde o aspecto económico/financeiro à imagem degradada da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------- 

----- De todo este complexo processo fica, inequivocamente, um julgamento por fazer : o 

da responsabilidade política. Para nós esse julgamento não é menos importante do que 

ter sido concluído o presente processo disciplinar. Esperamos que o tempo nos ajude a 

fazê-lo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Face ao teôr da declaração de voto subscrita pelo Partido Socialista, que 

parcialmente consideramos oportunista e insidiosa, o Partido Social Democrata não 

pode deixar de tecer os seguintes comentários : ------------------------------------------------------ 

----- 1) É completamente tendenciosa a pseudo- responsabilidade assumida pelo Partido 

Socialista na participação da decisão, porquanto se aproveita do facto para fazer 

insinuações infundadas, auto-promovendo-se como única entidade isenta na gestão da 

vida pública democrática;------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2) Pretendem deturpar a realidade, atribuindo à estrutura autárquica uma imagem 

de desorganização e degradação, completamente contrária à dignidade, isenção e 

espírito democrático que ao longo do tempo tem presidido à nossa administração, aliás 

por diversas vezes ratificada, de forma indiscutível, pelo voto maioritário dos eleitores;---- 

----- 3) Atribuem responsabilidades a toda a cadeia hierárquica, sem quaisquer provas 

considerando este facto como atenuante, no âmbito das infracções evidentes, 

claramente provadas, em tempo justa/punidas; ------------------------------------------------------- 

----- 4) Desacreditam a comissão proposta para realizar novas averiguações, quando 
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nem sequer foi ainda possível avaliar os seus resultados. -----------------------------------------

----- Contudo já nos habituamos a esta atitude face a outros relatórios apresentados,  por 

diversas comissões, que no final quase e sempre suscitam dúvidas ao Partido Socialista, 

independentemente, de sempre aprovarem a sua constituição e os seus objectivos; ------ 

----- 5) Insinuam, injustificadamente que o Presidente tenha responsabilidades no atraso 

das averiguações, quando o mesmo sempre manifestou em quaisquer circunstâncias, 

clara vontade de não se emiscuir para que os processos sejam completamente isentos e 

imparciais, não lhe cabendo portanto qualquer papel no sentido de pressionar ou 

influenciar a estratégia da referida comissão; ----------------------------------------------------------

----- 6) Levantam-se suspeitas sobre práticas irregulares, consideradas ainda mais 

gravosas, sem qualquer fundamento ou provas, no mero intuito de criar instabilidade e 

suspeição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 7) Sugerem praticamente a demissão do Presidente da Câmara e outros 

responsáveis em virtude da ocorrência e avaliação de um acto esporádico, justamente 

decidido, pretendendo ganhar na “secretaria” o que não conseguiram ainda ganhar no 

“campo”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 8) Ameaçam com recurso a entidades inspectivas externas, tentando dramatizar as 

situações, quando sabem que o Presidente da Câmara Municipal sempre lhes facultou 

todos os elementos e processos requeridos, numa atitude de completa abertura e 

colaboração, não por qualquer receio de vir a ser superiormente julgado por actos 

eventualmente irregulares, mas porque sempre cultivou uma verdadeira relação 
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democrática, forjada em princípios e valores que transcendem a mera luta partidária; ----- 

----- 9) Olvidam na declaração de voto, as graduais e progressivas alterações 

introduzidas nos serviços, tentando um maior controlo e eficácia no seu funcionamento, 

conforme lhes foi transmitido pelo Presidente da Câmara na sua última reunião; -----------

----- 10) Convertem a declaração de voto num autêntico manifesto eleitoral, repetindo os 

argumentos já demasiadamente conhecidos e que não têm encontrado eco no 

eleitorado, porquanto este conhece bem os autarcas eleitos, a sua personalidade 

pessoal, a sua postura democrática e o seu sentido de responsabilidade. --------------------

----- Em conclusão, lamentamos profundamente esta atitude por parte do Partido 

Socialista, que consideramos eivada de pretensiosismo, exacerbada tendência partidária 

e mero oportunismo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para manutenção das boas relações institucionais e democráticas que sempre têm 

existido, sugerimos no futuro maior prudência nas afirmações, mais ética no 

relacionamento político, outra honestidade na avaliação das pessoas, mais respeito pelo 

trabalho, empenho e dedicação dos eleitos. ================================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA ================ 

========== Finalmente e não havendo  mais  nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos dos n.ºs. 1, 2 e 4, do art.º. 92º., da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, Vereadores e 

por mim, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, sendo seguidamente distribuída, por 
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fotocópia, a todos os  membros da Câmara.------------------------------------------------------------ 

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando 

eram 17H00. ========================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


