MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0007/CMP/20,
celebrada em 13 de Março de 2020 e aprovada
em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.13.1. Pmugest - Relatório de Execução Orçamental - 4.º Trimestre
2019
Foi presente à reunião o Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4.º Trimestre de
2019 da PMUGest - Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.M., que se dá por
integralmente reproduzido e que fica arquivado no respetivo serviço.
Presidente da Câmara Municipal:
“Faça favor.”
Odete Alves (Vereadora):
"Fazer alguns comentários face à análise do documento.
O que se percebe é que há aqui uma diferença de, aproximadamente, 130 mil euros no
investimento global realizado, face àquilo que estava previsto, e que está justificado como
uma circunstância para não agravar o resultado líquido.
A pergunta que se impõe é: Se este investimento estava previsto é porque, certamente, seria
necessário. Em que medida é que esta atividade da Pmugest será condicionada pela não
realização deste investimento?
Depois perguntar também se esta é a melhor estratégia para impedir os resultados negativos
da PMU? Parece-me que a proposta mais sustentável de longo prazo para o reequilibrio de
uma empresa passa mais por olhar a receita e para a racionalidade dos serviços prestados,
e acho que, se calhar, deviamos defender uma redução dos serviços prestados, aqueles que
têm uma maior rentabilidade económica e justificação também pelo facto de ser uma
empresa de natureza pública e, se calhar, olharmos para as outras atividades e pensarmos o
que fazer com elas. Estou a referir-me, concretamente, ao Café Concerto e à Cafetaria do
Castelo, que poderiam perfeitamente ser concessionadas, eventualmente com cláusulas para
a preservação de algumas questões de interesse público nesses espaços.
Depois também percebi que há aqui uma diferença negativa de cerca de 83 mil euros na
prestação de serviços agro-florestais face àquilo que estava previsto e gostaria de perceber
qual a razão de ser desta diferença?
Esta deveria ser, e está também afirmado pela Pmugest, no próprio Relatório, a intenção de
fazer crescer, de forma significativa, estes serviços agro-florestais, no entanto, percebemos
que depois isso não se traduz nos resultados que são aqui apresentados.
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Esta deveria, sem dúvida, ser uma das atividades que deveria procurar maior expansão pela
Pmugest, tendo em conta os riscos florestais no nosso Concelho, a dimensão ou a
percentagem de floresta que temos no nosso Concelho e também o facto da necessidade de
limpeza das faixas de combustível. Penso que esta seria uma área onde apostar fortemente
e não me parece que, face a este desinvestimento, possamos alcançar os objetivos que estão
aqui estabelecidos pela Pmugest.
Depois, olhando para o Café Concerto e para a Cafetaria do Castelo, percebemos que os
prejuízos estão a crescer a cada ano. Não se percebe muito bem qual é que é o racional por
trás desta atividade e, do meu ponto de vista, precisamos olhar para estes dois serviços
especificamente e pensar o que fazer com eles, porque, em termos globais, o nível da
despesa foi ultrapassado e o da receita não foi alcançado.
E eram estes comentários que queria deixar.”
Presidente da Câmara Municipal:
“Faça favor.”
Michael António (Vereador):
“Sr. Presidente, eu vou optar por não me alongar muito na análise do quarto trimestre,
porque, entretanto, brevemente, iremos estar a analisar o relatório de contas e gestão da
empresa do exercício como um todo, até quando analisarmos também as contas do
Município. Não sem antes – não é bem uma pergunta, é um comentário, que peço que me
confirmem. Por exemplo, mesmo o relatório do fiscal acaba por analisar mais o exercício
todo, do que propriamente o trimestre. A páginas tantas, ainda pensei: “Será que estou a ler
mal?” Isto não é nenhuma crítica; já estão lá os dados todos, já diz o passivo da empresa,
trezentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e cinco euros (331.935€), e diz o prejuízo do
exercício, vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e seis euros (28.356€), com uns cêntimos, já
considerando os impostos. E portanto, como eu disse, eu vou só fazer uns breves
comentários, relegando depois para a análise do exercício como um todo, quando vier aqui à
reunião de Câmara, não sem deixar de dizer o seguinte: se se recordarão, quando
analisámos o terceiro trimestre, e aquilo que têm sido as minhas intervenções, quando eu
comecei a fazer algumas críticas à gestão da empresa municipal e ao caminho que as coisas
estavam a tomar, até porque a empresa nem sempre deu prejuízo, bem pelo contrário,
sempre conseguir ter ali um equilíbrio nas contas, mas num passado recente – e eu apontei,
fiz algumas críticas do por quê, e onde é que eu acho que a gestão podia e devia ser
alterada. Também corroborando aquilo que o Sr. Presidente, depois, acabou também por
aqui dizer e admitir, também foi algum descuido – se não bastante – da parte da
administração da empresa, nomeadamente do tal busílis relativamente àquela questão da
lista de preços, que não foi atualizada, os custos sobem e houve essa desatenção, correndo
quase o risco de fazer “damping”, ou até concorrência desleal, mas houve essa desatenção,
não houve atualização da tabela de preços, e depois, evidentemente que as coisas não
podiam correr bem.
Eu verifico que para o quarto trimestre de 2019, a prestação dos serviços urbanos e dos
serviços florestais é a tal que dá prejuízo, pelo motivo que eu acabei de indicar, não
atualização de preços. E portanto, com o custo do gasóleo a subir, com o custo da mão de
obra a subir, com o custo dos impostos a subir, se não se revê preços, evidentemente que não
pode haver milagres. E portanto, reflete um pouquinho aquilo que nós temos falado, e que
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aquilo que nós temos falado, e que
fomos falando ao longo do ano de 2019. Eu até disse, quando analisámos o terceiro
trimestre, que esperava até que a empresa conseguisse, em termos reais, mas também
daquilo que são os números e da forma como eles se podem organizar – não estou aqui a
sugerir procedimentos sub-reptícios, nada disso, mas as operações contabilísticofinanceiras, eu até comentei que a empresa devia tentar, o máximo possível, no último
trimestre, tentar corrigir as coisas para que no final do exercício, dos doze meses, não
tivesse um prejuízo efetivo – que afinal tem, o valor é o que é, vale o que vale. Depois, o
fiscal também faz novamente esse alerta, para aquilo que é a Lei do setor empresarial local,
que não pode ter três exercícios consecutivos negativos, sob pena de – e já sabem o que eu
estou a dizer.
Não me alongando mais, porque as minhas intervenções em reunião de Câmara, e não só, já
são conhecidas, isto foi amplamente debatido e discutido aqui, o Sr. Presidente inclusive deu
ordens e instruções específicas, que a empresa tinha de entregar os relatórios trimestrais
dentro de prazos que ficaram determinados, e que ficaram determinados pelo acionista
Câmara Municipal, e muito bem, porque eu lembro-me que, no ano passado, os relatórios
trimestrais vinham muito desfasados no tempo, coisa que agora não acontece, foi uma das
correções que se fez.
Estas duas áreas de atividade, as tais duas que dão prejuízo, diria eu que são aquilo que é o
ADN da empresa, além de ser onde mais fatura em termos de volume, é o ADN da empresa,
sempre foi, sendo que, depois, mais tarde, e também quando se fez a fusão com a Pombal
Viva, recebeu outras competências, sendo que o estacionamento, não tenho nada a dizer,
evidentemente, porque é uma receita e é uma área de atividade completamente diferente,
onde não há grande investimento, há sobretudo naquele equipamento para receber os
valores e os recursos humanos, mas não implica a alocação de tanta despesa, assim como a
publicidade, que também dá lucro, e deu lucro também neste período.
Relativamente àquilo que são as outras duas áreas deficitárias, que sempre o foram e que
sempre hão de ser, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente aqui da Dra. Odete Alves,
pelo seguinte: até porque eu também estive na génese da Pombal Viva, estava cá, cheguei a
ser administrador, e a ter outros cargos, mas eu sempre entendi, e sempre entenderei, não só
em Pombal, como em qualquer outro Município – eu vou dar o exemplo do Café Concerto:
quando se inaugurou o edifício do Teatro Cine, em 2002, em março – lembro-me
perfeitamente, foi com a revista do La Féria, o “Amália”, na altura a sala esgotava todos os
dias, e esteve em palco durante um mês – apreciou-se a necessidade de equipar aquele
espaço dedicado a bar e prestação de serviços, onde funciona hoje o Café Concerto – que,
aliás, já acontecia quando o edifício era da Lusomundo, porque eu lembro-me de ser miúdo,
e muito pequenino, e de ir lá ver filmes, tinha plateia, balcão, camarotes, e tinha o bar, que
prestava o seu serviço. E portanto, eu também não concebo aquele edifício sem aquela
valência – aquele edifício sem aquela valência, na minha opinião, pode continuar a
funcionar, evidentemente, mas fica cortado de um serviço que tem e que se deve prestar. Eu
discordo aqui da Odete no seguinte: eu não acho que aquilo deva ser concessionado, por
duas razões: é serviço público que se presta, chegou-se a uma altura em que se considerou
acabar com os concertos que, na altura, chegaram a ser bimensais, depois chegaram a ser
mensais, na altura em que a Pombal Viva explorava, porque prestava esse serviço público.
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Já não o fazendo, deve continuar a fazer a prestação do serviço público nos termos em que
o faz. Mas, se for concessionado, é evidente que não vai ser nenhum privado que vai prestar
o mesmo serviço, e que vai para ali perder dinheiro. Para explorar um café, ou uma sala
como aquela que é – adjetivem-na da forma como entenderem – para ser explorado por um
privado, exploração por exploração, então não vale a pena, porque para isso há aí outros
cafés, e outros espaços na cidade, com os quais o Café Concerto efetivamente não deve
fazer concorrência, mas organizam-se lá palestras, receções, colóquios, workshops, etc.
Agora, tem vindo também a ser uma crítica, e da análise do terceiro trimestre, eu identifiquei
que a gestão de stocks, e que os prejuízos do Café Concerto vinham subindo já há alguns
anos, e agora verifico – corrijam-me se eu estiver enganado – em período idêntico era
cinquenta e dois mil (52.000€), e agora lá baixou. E na explicação que a própria empresa
faz, deu uma grande volta à gestão de stocks – porque parece que a gestão de stocks ali era
um pouco ruinosa, e portanto, essa parte corrigiu-se.
A Cafetaria do Castelo, idem. Quer dizer, eu também não acredito que seja um privado – a
não ser que faça uma exploração pura e dura, que depois também não serve àquilo que se
pretende, porque estes equipamentos culturais, como eu estou a dizer, tendencialmente
sempre darão algum prejuízo, também não foram desenhados nem pensados para dar lucro,
não é isso que se pretende, nem é isso que se deve fazer, prestam algum serviço público.
Nomeadamente no castelo, os turistas vão, visitam, ou quando há ali eventos, a Feira
Medieval, ou outros eventos, deve ter ali um espaço daqueles para servir o cidadão. Agora,
evidentemente que isto tem que ser muitíssimo controlado, considerando que, logo de início,
já se sabe que tendencialmente dá prejuízo, então têm que se redobrar os cuidados, redobrar
a gestão, e ter muito cuidado com a gestão que se faz.
E portanto, dito isto, e relegando para mais tarde uma análise mais enquadrada do exercício
como um todo, evidentemente sublinhar aquilo que é a recomendação do fiscal, que já vinha
no terceiro trimestre, que a empresa deve ser repensada – penso que não é preciso fazer
nenhuma grande alteração de fundo. Lamento dizer isto, mas penso que está extremamente
ligado, e intimamente ligado à gestão, nomeadamente daquilo que eu vinha dizendo, da
gestão dos equipamentos, da conservação dos equipamentos, que às vezes não é preciso
olhar para números, basta ver, às vezes, como é que os equipamentos circulam, e a gestão
que é feita ali na empresa. Como eu tenho dito, digo isto com a melhor das intenções, já
aqui o Eng.º Narciso Mota dizia, na altura, ao Eng.º Carreira que ele tinha que andar
menos na rua, e ser menos engenheiro mecânico, e andar menos com a mão na massa,
digamos assim, cá fora, e ser mais gestor. E é isso que tem que se exigir, e que o acionista
(Câmara) tem que exigir dos gestores, porque eles são pagos e remunerados exatamente
para fazer essa gestão, e uma boa gestão. E uma empresa que tem como acionista único a
Câmara, e que tem o respaldo do cliente Câmara, que felizmente também começa a reduzir
cada vez mais essa percentagem de dependência, mas tem que se fazer aqui uma correção
àquilo que tem vindo a ser a gestão da empresa, porque a empresa é necessária, dentro das
áreas de atividade que desenvolve, e convém que os números se alterem, e que para este
exercício de 2020, que este quadro se altere substancialmente. Quero acreditar que com a
revisão de preços já efetuada em julho de 2019, que com a revisão dos tarifários, isso já
venha a ser uma realidade, e que haja um controlo apertado também da parte do acionista à
gestão, e que a gestão perceba os erros que cometeu, e que os corrija, e que as coisas
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gestão, e que a gestão perceba os
erros queDEcometeu,
e que os corrija, e que as coisas
tomem um rumo diferente.
Muito obrigado.”
Presidente da Câmara Municipal:
“Muito bem, Srs. Vereadores. Não sei se mais algum dos Srs. Vereadores quer dizer alguma
coisa sobre isto.
Só duas ou três notas. Dra. Odete, essas questões mais específicas, vamos remetê-las à
PMU, para nos dar a respetiva resposta, porque acho que é importante ouvir a opinião
deles. E portanto, vou só fazer referência a duas ou três das matérias aqui abordadas.
A primeira é que nós estamos a desenvolver o projeto de ampliação do nosso teatro, e a
ampliação do teatro passará pela criação de um balcão, balcão esse que, numa primeira
versão, não ocupava praticamente nada do Café Concerto, dava-nos talvez mais cem
lugares, cinco filas sobre a atual plateia, e aquilo que se pediu agora é que pudesse ser um
bocadinho mais recuado, o que significa que tinha que avançar sobre a zona das casas de
banho do Café Concerto, até porque também seria inadequada aquela casa de banho para
aquela dimensão de público que ali tivéssemos, o que nos poderia levar a ocupar um espaço
de talvez quatro ou cinco metros para trás da parede onde está a entrada do Café Concerto,
no rés-do-chão. Tivemos ali a projeção vertical, andámos quatro ou cinco metros para trás, e
conseguimos pôr ali talvez mais cento e sessenta lugares, ou coisa do género, nesse balcão.
E esta solução, parece-me ser uma solução mais adequada, na medida em que a partir do
momento em que tenhamos a funcionar a Casa Varela, com capacidade demonstrativa de
espetáculos e as salas adequadas, essa função pública acaba por estar garantida ali, e
deixamos de ter ali uma circunstância que acaba por nos trazer esse constrangimento.
Portanto, acho que se consegue fazer um bom equilíbrio, sempre, evidentemente,
salvaguardando-se um espaço de cafetaria e de bar para apoio a um espetáculo, a um
cinema, ou aquilo que seja realizado, e ao mesmo tempo ter aquele espaço para ser também
uma galeria de arte, e acompanhar o espaço que está ao lado, e portanto, termos sempre ali
um espaço com uma função que consigamos adequar. Isto porque, de facto, ninguém vai
ficar à espera que aqueles locais, seja o Café Concerto, seja a esplanada do castelo, sejam
por si só lucrativos, e nós percebemos que nem que fosse um profissional sozinho que lá
estivesse, provavelmente não conseguia ter a dinâmica que lá está e retirar o rendimento.
Nós percebemos que esta visão é uma visão que se assume tão válida quanto achámos que
temos que investir todos os anos algum dinheiro para que o nosso teatro tenha a atividade
que tem, porque aquilo que ele produz não é manifestamente suficiente para os espetáculos,
e a produção, e funcionários, e por aí fora. E portanto, percebemos isto como atividade que
faz parte das nossas competências.
Na parte agroflorestal – reparem, e eu vou reiterar aquilo que tive ocasião aqui de vos dizer,
já me ouviram, e já que falaram disto – eu não falaria, mas já que estamos a fazer esta
discussão franca e aberta – o que é que pensará o acionista da empresa, ou o seu
representante – que neste caso sou eu, mas está aqui o colégio dos representantes, que
somos nós – quando a empresa participada por nós, procurando justificar a sua inexecução,
nos escreve assim – pág. 15: “Em 2018, obteve-se uma faturação superior, em vinte e oito
mil euros (28.000€), face a 2019, que em termos percentuais representa um agravamento, ao
nível da faturação, de dois vírgula oitenta e um por cento (2,81%).” Portanto, aqui percebe-
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se não ser muito drástico na notícia a dar ao acionista. E aqui, até percebia este adoçar da
má notícia. Esta segunda parte é que eu não percebo: “… o que poderá ser explicado com o
facto de no exercício anterior ter-se assegurado a limpeza de faixas de gestão de
combustível para o Município, situação que não se verificou no período em análise.” Das
duas, uma: ou a empresa, de facto, tem na sua atividade “in House” condições para prestar
os serviços, prevê e faz, ou naquelas ocasiões em que tem que ir a concursos, se não tem
preços, não vai fazer. E não faz ao Município, e não faz a ninguém. E portanto, esta lógica
da libertação do peso municipal pode ser através de aumento de negócio da empresa em
geral, destacando-a do municipal, e isso tem sido feito nos últimos anos, e bem, porque nós
estamos abaixo dos cinquenta por cento (50%) – alguns pontos percentuais abaixo dos
cinquenta por cento (50%) – e isso é positivo, mas também se pode fazer pelo aumento da
capacidade de produção – e foi aquilo que aqui sublinhámos, quando tivemos ocasião de
ouvir o administrador executivo da própria empresa – onde, ora homem, ora máquina, é
muito mais eficiente do que aquilo que está a custar. E aí, essa capacidade é vantajosa para
o acionista, quando lhe presta serviços, enquanto prestador de serviços, e no final do ano,
quando presta contas. Agora, o que não se quer de todo, na minha opinião, é que se tenha o
resguardo do Município como garante de um resultado positivo. Isso é aniquilar a
capacidade da empresa, é retirar-lhe tudo aquilo que seja a sua capacidade de melhorar os
seus procedimentos, de organizar os seus serviços, de ser eficiente na utilização dos
equipamentos, de os manter bem, de os substituir por equipamentos mais eficientes, por ter
um bom planeamento das suas funções. Essa é, verdadeiramente, a função da gestão, e o
que faz a diferenciação do negócio. Por quê? Porque se nós tivéssemos todos as mesmas
máquinas, os mesmos trabalhadores e os mesmos trabalhos para fazer, provavelmente uns
fá-lo-iam melhor do que os outros – na rapidez, na operação ou na qualidade. E portanto,
essa é a diferença que vai de quem está à frente das coisas, e esse é o trabalho que se pede
às pessoas. Aliás, deixem-me dizer-vos mais: esse é o trabalho que se paga às pessoas. Não
é dizer: “Eu faturei menos porque você me comprou menos coisas.” Mas, isto é justificação
cabal em algum negócio?
Está agora agendada uma nova Assembleia Geral, por causa dos preços, está para breve,
por causa da inclusão dos preços.
Sobre esta questão do investimento, deixe-me dizer-lhe isto, porque foi uma matéria que já
na altura tinha sido apreciada: se a percentagem prevista no orçamento para fazer
investimentos depende da faturação, se esse volume de faturação não for atingido,
dificilmente eles conseguem libertar meios para fazer investimento. E portanto, o que é que
acontece? Duas coisas negativas: nem atingem as vendas que estavam previstas, nem
cumprem o orçamento que estava previsto sob o ponto de vista do investimento na aquisição
de equipamentos, porque não têm disponibilidade para o poder fazer, o que significa que,
depois, são menos eficientes à medida que trabalham, para a frente. Por quê? Porque a
máquina estraga-se mais, rende menos, não liberta fundos, e as coisas não correm bem.
Portanto, isso é o que se quer evitar, por isso é que as máquinas têm planos de amortização,
sabe-se quantos anos é que elas podem trabalhar, efetivamente, e antecipadamente se deve
prever substituir o equipamento, trocá-lo e tirar-lhe o melhor rendimento. O “Bê-A-Ba” é
isto, não tem nada de transcendente.
E portanto, eu colocarei, depois de ouvirmos a gravação, as perguntas que a Dra. Odete
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E portanto, eu colocarei, depois MUNICÍPIO
de ouvirmosDE
a gravação,
especificamente apresentou, para depois podermos pedir aqui informação, ao ponto de
quando fizermos aqui a apreciação das contas, em abril, ou no final do mês de março,
tenhamos esse mesmo esclarecimento.”
A Câmara tomou conhecimento.
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Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0007/CMP/20,
celebrada em 13 de Março de 2020 e aprovada
em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.13.2. Pmugest - Relatorio do Fiscal Único 4.º Trimestre 2019
Foi presente à reunião o Relatório de auditoria do Fiscal Único para complemento do do
Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4.º Trimestre de 2019 da PMUGest - Pombal
Manutenção Urbana e Gestão, E.M., que se dá por integralmente reproduzido e que fica
arquivado no respetivo serviço.
A Câmara tomou conhecimento.

