
 
FlS. 

__________   
2013.04.30 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE ABRI L DO ANO DE DOIS 

MIL E TREZE ========================================================== 

ATA N.º 02/2013 

========== Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, realizou-se, no 

Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

a todos os seus membros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respetivo 

Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por Maria Teresa Adão 

Chaves, Primeira Secretária, e Celita Maria Pereira Leitão, em substituição do Segundo 

Secretário, José Manuel Andrade Ferreira. ---------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a ausência dos seguintes 

membros: José Manuel de Andrade Ferreira, António Francisco Pinto Reis, Raquel Susana 

Guedes Matos, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano e Hugo Alexandre Gomes Alves 

Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da sessão ordinária, realizada em vinte e 

seis de fevereiro, último, a mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

seguintes membros: Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso e Joaquim Filipe Santos 

Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da Assembleia 

Municipal aberto uma ronda de inscrições. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins começou por enaltecer a cerimónia realizada, 
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no âmbito das comemorações do vinte e cinco de abril, no presente ano, bem como o 

tributo realizado ao Dr. Amadeu Baptista Ferro, pelo seu trabalho meritório no Concelho de 

Moimenta da Beira, lembrando que o mesmo, antes da aludida data, foi respeitado e 

admirado e, após a mesma, foi muitas vezes injustiçado, conforme se comprovou pelos 

resultados eleitorais e partidários, a que se submeteu. Ainda no âmbito das aludidas 

comemorações, realçou a excelente receção da Freguesia de Peva e da Associação Casa 

Nossa de São Martinho, realçando o papel fundamental que a mesma associação tem na 

ação social e no apoio à população da zona sul do Concelho, conforme foi referido no 

discurso do seu Presidente. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, sublinhou a importância do acompanhamento do trabalho desenvolvido 

pelas associações deste Município, que vivem, por vezes, da boa vontade dos seus 

dirigentes e, sabendo que o seu apoio a nível social e monetário é sempre bem vindo, 

lançou o repto de futuramente os almoços dos dias das sessões serem realizados nestas 

associações, até para efeitos de descentralização, considerando que, ao se aproximar esta 

Assembleia Municipal das suas populações locais, está a ser viabilizada uma participação 

mais ativa dos cidadãos e das suas associações na colocação dos seus problemas. --------- 

----- Observou que o Executivo tem desenvolvido esforços e valorizado as reuniões de 

diáspora moimentense, do fórum da juventude, defendendo que este é um passo 

importante que deve ser trabalhado, no entanto, manifestou a opinião de que o mesmo se 

tem esquecido do tecido comercial e empresarial local, que só com uma estrutura forte e 

dinâmica poderá retirar os devidos retornos da influência da aludida diáspora. Assim, tendo 

conhecimento que foi lançado um novo Quadro Comunitário para apoio ao tecido 
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empresarial português, que poderá funcionar como um balão de oxigénio e de esperança 

para os nossos empresários, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal qual ou 

quais os contactos foram estabelecidos com o tecido comercial e empresarial local, com 

vista à constituição de uma associação que represente os seus anseios e desejos. Indagou 

para quando está prevista a criação de um gabinete de apoio aos empresários locais, que 

os ajude a aproveitarem o aludido Quadro Comunitário e as linhas de crédito disponíveis 

para os mesmos. Questionou quando é que o Executivo terá um papel mais ativo e de 

apoio efetivo ao tecido empresarial local, nomeadamente através de apoios e isenções de 

taxas para novos empreendedores e empregadores, com a assinatura de contratos 

programa, que poderão constituir uma mais valia para a captação dos investimentos e do 

emprego que estão a surgir na periferia deste Concelho, e que medidas é que foram 

tomadas em concreto nesta área. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito do repto que foi lançado pelo Executivo, nesta Assembleia Municipal, há 

dois anos, respeitante à contribuição de soluções para a problemática das perdas que se 

verificam na rede de distribuição de água do Concelho, e considerando que um dos pontos 

identificados como causa para as mesmas, seria o facto de inúmeras instituições, escolas, 

jardins, igrejas, entre outros, estarem isentos no pagamento de taxas ou não terem 

contadores, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se já existe um 

levantamento rigoroso das mesmas e se já sabe qual é o valor exato de metros cúbicos de 

água que são consumidos e não pagos, por cada uma delas, até para o mesmo ser 

contabilizado enquanto apoio efetivo deste Município, e quais as soluções que o Executivo 

apresenta ou pretende adotar para esta problemática. ------------------------------------------------- 
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----- Tendo-se concluído que a iluminação pública constituía um dos maiores gastos do 

Município e tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal anunciado que iria realizar um 

estudo de eficiência energética e aplicar medidas de racionalização de energia elétrica, 

questionou quais os resultados obtidos e quais as medidas já implementadas. ----------------- 

----- O deputado António Henrique da Silva Cardoso, considerando o estado avançado de 

degradação da estrada que liga Sarzedo a Armamar, entre Sarzedo e o cruzamento, 

solicitou a sua reparação, no caso de ser municipal, ou que a mesma seja solicitada à 

empresa competente, no caso de ser nacional. ----------------------------------------------------------- 

----- Tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal referido que os caminhos agrícolas 

constituíam uma das suas prioridades, reiterou a necessidade de reparação do caminho 

entre Paraduça e Arcas, que se encontra num estado avançado de degradação. -------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, não obstante ter sido realizada uma 

homenagem ao Dr. Amadeu Baptista Ferro, no âmbito das comemorações do vinte e cinco 

de abril, propôs o envio de um voto de pesar pelo seu falecimento à respetiva família, tendo 

o mesmo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, relativamente à proposta de alteração do 

enquadramento do Município na NUT II, no sentido de passar do Norte para o Centro, e na 

NUT III, de passar do Douro para o Dão Lafões, discutida na sessão anterior, informou que 

a sua posição de princípio é no sentido de serem mantidos os vínculos que o Município tem 

com a CIM Douro e forçosamente com o enquadramento na NUT II, por força dos 

compromissos assumidos e das relações institucionais que estão patentes, até porque este 

Município assumiu a sua presidência, decorrendo daí algum compromisso político, e 
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também por considerar que não era a oportunidade para essa discussão ser aprofundada e 

ser tomada uma posição de força para aquilo que se pretende para o futuro. Informou, 

ainda, considerar que a aludida discussão colocou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e a Senhora Presidente da Assembleia Intermunicipal, Maria Teresa Adão 

Chaves, numa posição desconfortável. --------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que este tema deverá voltar a ser apreciado, em melhor contexto, de modo a 

analisar-se o que o Município ganha e perde com uma eventual mudança, de forma a não 

serem prejudicados os projetos estratégicos deste Concelho, que estão a ser defendidos 

por todos os Municípios que constituem a CIM Douro. ------------------------------------------------- 

----- Ressalvou que naturalmente se preocupa com as questões de caráter funcional, 

nomeadamente as relacionadas com a área da saúde, cujas estruturas regionais, de forma 

objetiva e pragmática, devem garantir adequados e oportunos serviços, lembrando que, no 

caso presente, este Município contribuiu para a dimensão e as valências que o Hospital de 

Viseu possui e dispõe. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta à proposta dos almoços das 

sessões serem realizados nas instituições deste Concelho, observou que os mesmos 

poderão interferir com o seu quotidiano, registando, ainda assim, essa sugestão, estando 

disponível para, em conjunto com a Câmara Municipal, avaliar a disponibilidade das 

mesmas para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão da descentralização das reuniões, observou tratar-se de uma 

sugestão interessante, que já foi equacionada pela mesa da Assembleia Municipal, 

disponibilizando-se para discutir essa possibilidade com o Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, ressalvando, ainda assim, que as sessões envolvem alguma logística que 

poderão comprometer a sua aplicação, pelo que sugeriu que a mesma se verifique quando 

haja agendas leves para serem discutidas, que não envolvam muita logística. ------------------ 

----- Manifestou a sua satisfação por o deputado José Agostinho Gomes Correia defender 

que o assunto acerca da mudança de NUT’s do Município deverá voltar a ser discutido e 

esclareceu que a oportunidade da sua apreciação surgiu no âmbito Proposta de Lei do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades Intermunicipais, não se 

pretendendo com a mesma criar qualquer constrangimento ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, à Presidente da Assembleia Intermunicipal ou ao mesmo deputado, 

enquanto representante desta Assembleia Municipal na Assembleia Intermunicipal. 

Explicou que o aludido assunto não foi agendado para o dia de hoje, devido à necessidade 

de apreciação da Prestação de Contas de dois mil e doze, que se reveste de alguma 

complexidade. Acrescentou que a Assembleia da República não enviou qualquer resposta 

à proposta desta Assembleia Municipal, ainda assim, adiantou, informalmente, que a 

mesma foi subscrita pelos deputados do PS do Ciclo Eleitoral de Viseu, como proposta de 

alteração ao aditamento à aludida Lei, não tendo, no entanto tido a maioria necessária à 

sua aprovação, considerando que apenas foi votada favoravelmente por todos os 

deputados do PS da Assembleia da República. ---------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por manifestar a sua solidariedade e 

preocupação com os fruticultores e agricultores do Município, que tiveram avultados 

prejuízos nas últimas duas noites, lamentando que os esforços das organizações e da 

Câmara Municipal, que as acompanhou, no sentido de serem melhorados os seguros de 
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colheitas, que constituem o instrumento que pode dar algumas garantias em situação de 

calamidade, não tivessem surtido os efeitos desejados, não tendo sido sequer possível 

manter as mesmas condições. Em nome do Município, apresentou a sua disponibilidade 

para continuar a estar ao lado dos produtores naquilo que são as suas preocupações e nas 

ações que os mesmos vierem a considerar necessárias para a defesa dos seus legítimos 

interesses, tendo em conta o impacto e a repercussão desta situação em toda a região. --- 

----- A propósito da abertura do novo edifício do Serviço de Urgência Básica de Moimenta 

da Beira (doravante SUB), em vinte e quatro do corrente mês, que custou cerca de 

1.500.000,00 (um milhão e meio de euros), lembrou tratar-se de uma aspiração de há três 

anos a esta parte, constituindo a confirmação de que, apesar das dificuldades que o país 

vivencia, vale a pena acreditar nas oportunidades que se têm e partilhar os meios, uma vez 

que é possível, com determinação, fazer-se o que tem de ser feito. Observou que com esta 

construção, deixa de haver um custo acrescido com os contentores que suportavam este 

serviço e estão criadas muito boas condições, do ponto de vista físico, para dar resposta às 

necessidades deste Concelho e dos concelhos limítrofes. Acrescentou que estas condições 

levam a que este serviço tenha cada vez mais raízes em Moimenta da Beira, esperando 

que as mesmas constituam a garantia da sua permanente manutenção e da sua crescente 

qualificação, justificada, inclusive, pelo aumento do número dos seus utentes, em contra-

ciclo com o que se verifica em quase todas as unidades de saúde, devido ao agravamento 

das condições de acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde, designadamente pelo 

aumento significativo das taxas moderadoras. Ressaltou o papel dos profissionais deste 

serviço nesta diferenciação positiva, que se esforçam por dar uma melhor resposta às 
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necessidades da população, deixando uma palavra de reconhecimento aos mesmos. 

Agradeceu particularmente ao Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Centro 

(doravante ACES), o Senhor Dr. Simões de Carvalho, pela sua disponibilidade, esforço e 

contribuição decisiva para a abertura deste serviço, à coordenadora do SUB, a Senhora 

Dr.ª Eliza Bento da Guia, que sempre esteve também muito disponível e interessada no 

melhoramento das suas condições, contribuindo também de forma decisiva para o 

funcionamento deste serviço, e à Administração Regional de Saúde do Norte, que nunca 

abandonou o Município, em especial ao Senhor Engenheiro Carlos Gonçalves, que é a 

pessoa responsável pelas aludidas obras, e que, em muitas circunstâncias, arriscou ele 

próprio, para que hoje Moimenta da Beira possa ter este edifício aberto. ------------------------- 

 ----- A propósito, informou que, em princípio, no próximo mês abrirá, em Moimenta da 

Beira, uma Unidade de Saúde familiar (doravante USF), constituída por um conjunto de 

profissionais de saúde deste Município, médicos e enfermeiros, para ajudar a prestar 

melhores cuidados de saúde à população, juntando-se à atual Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados (doravante UCSP), enquanto instrumento do complexo de saúde do 

Município. Acrescentou que, à semelhança do que se verifica nas unidades de saúde 

familiar já existentes no país, espera-se o desempenho positivo desta unidade de saúde e, 

consequentemente, a melhoria da qualidade dos serviços de saúde no Concelho, até 

porque a mesma terá de prestar cuidados de saúde nos termos previstos no contrato que 

assinou com o Ministério da Saúde, sob pena de penalização. Esclareceu que a aludida 

unidade de saúde será sedeada no edifício onde funciona a UCSP de Moimenta da Beira, 

cuja obra de requalificação, no valor de cerca de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 



 
FlS. 

__________   
2013.04.30 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

9 

euros), destinada a dar-lhe condições para uma boa prestação de serviços de saúde, se 

encontra quase concluída, faltando apenas a intervenção numa pequena parte do edifício. 

A propósito, informou que irão ser deslocados dois médicos da Extensão de Saúde de 

Leomil para a referida unidade de saúde, tendo o Senhor Diretor do ACES dado a garantia 

de resposta médica aos utentes que optarem por permanecer nessa extensão de saúde, o 

que considera muito importante, atendendo a que esta extensão tem, além da resposta 

médica pura e simples, implicações de outra ordem na população e no desenvolvimento 

daquela Vila, que importa acautelar, nomeadamente algumas atividades económicas com 

uma ligação próxima à sua existência. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Informou, ainda, que iniciar-se-á também em junho a atividade de uma ambulância 

Suporte Imediato de Vida (SIV), tripulada por profissionais do INEM muito qualificados, 

destinada a prestar apoio a utentes que sejam alvo de doenças súbitas, devido a acidente 

ou outro motivo, que contribuirá também para a melhoria do complexo de saúde em 

Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que já se encontra em funcionamento uma Unidade de Cuidados na 

Comunidade, que constitui uma resposta às necessidades de cuidados de saúde dos 

utentes que têm dificuldades de locomoção ou que estão acamados, através da deslocação 

de um conjunto de enfermeiros às suas residências, considerando que este serviço no 

futuro será muito importante. Esclareceu que este serviço pretende dar uma resposta 

semelhante àquela que é dada pelas unidades de cuidados continuados e integrados, que 

existem à volta deste Concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Em reposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, relativamente à proposta de 

descentralização das sessões da Assembleia Municipal, concordou que a mesma 

representará ganhos para o Município, sendo muito favorável à sua prática, verificando-se 

a mesma já nas reuniões tidas com os Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia e nas 

sessões da Assembleia Municipal de caráter comemorativo, como foi o caso das 

comemorações, deste ano, do vinte e cinco de abril, que abrangeram três instituições 

diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à afirmação de que o Executivo se tem esquecido do tecido 

empresarial, reiterou que, se há uma atividade quase diária deste Executivo, é aquela que 

é realizada ao lado do tecido empresarial, não havendo praticamente um dia em que não 

tenha alguma intervenção junto do mesmo, inclusive junto daquele que possa parecer 

menos relevante, dando como exemplos a iniciativa da “Feirinha da Terra”, que visa apoiar 

os pequenos agricultores, um protocolo que será assinado na próxima semana, com a 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, que permitirá criar condições de acesso a crédito a 

pequenas e micro empresas, e o protocolo celebrado com a Ventinveste, que 

disponibilizará um apoio direto para os empresários e para a economia local, quando se 

verificar a construção do Parque Eólico Douro Sul. ------------------------------------------------------ 

----- Lembrou, ainda, que o Município realizou, desde dezembro de dois mil e onze, um 

conjunto de candidaturas, que têm apenas um objetivo, vertido na sua designação “Reforço 

do Tecido Empresarial de Moimenta da Beira”, constituído pelo ninho de empresas, por 

uma ampliação do Parque Industrial e por uma ligação do Parque Industrial e a Estrada 

Nacional 226. Observou, assim, que este Município colocou ao serviço das empresas 
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candidaturas no valor de € 10.755.000,00 (dez milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil 

euros), num conjunto de candidaturas dos dezanove municípios que integram a CIM Douro, 

no valor de € 27.000.000,00 (vinte e sete milhões), e que representam 10% de todo o 

investimento do Norte do país, constituído por oitenta e cinco municípios. Lembrou que 

estes projetos ainda não puderam avançar, considerando que o Governo da República, em 

maio de dois mil e doze, suspendeu todas as operações do QREN, e em agosto do mesmo 

ano, realizou a sua reprogramação, retirando parte do valor previsto para estas 

candidaturas. Posto isto, observou que quem abdicou de todas as outras candidaturas em 

outras áreas de atuação para, na Bolsa de Mérito, colocar só o reforço do tecido 

empresarial de Moimenta da Beira, não pode ser acusado de não estar ao lado das 

empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou, ainda, que a inexistência de um gabinete, formado porventura por pessoas 

estranhas ao Município, não significa que não haja colaboradores a trabalharem 

diariamente para apoiar as empresas deste Concelho, tendo, por exemplo, incentivado o 

Senhor Dr. José António da Costa Lopes, a propósito da “Feirinha da Terra”, a prestar 

apoio aos pequenos produtores para se legalizarem, demonstrando-lhes os benefícios que 

decorrem dessa legalização. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- No atinente à inexistência de uma associação empresarial, industrial ou comercial em 

Moimenta da Beira, sendo às empresas locais que compete a sua constituição, informou 

que já as indagou acerca do assunto, no entanto, as mesmas ainda não entenderam 

avançar nesse sentido, havendo, inclusive, empresas que defendem que uma pequena 

associação pode não ter uma escala suficiente para uma intervenção maior, e que se 
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podem fazer sentir, de forma mais fecunda, as ações realizadas junto de uma instituição 

maior, como é o caso da AIRV, onde muitas delas são associadas. Deste modo, sublinhou 

a necessidade de respeitar esta opinião, apesar considerar que a constituição da aludida 

associação se justifica, pelo que irá continuar a tentar convencer as empresas e os 

empresários nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Reiterou que o sucesso ou insucesso da sua passagem pelo Município de Moimenta 

da Beira centra-se em três objetivos: consolidação das finanças do Município, ação social e 

igualdade para todos e desenvolvimento empresarial, pelo que, se chegar ao final do seu 

mandato e não tiver o reconhecimento de que há, numa época de grande dificuldade, um 

esforço do Município para estar ao lado das empresas e que isso tem consequências, terá 

de assumir que pelo menos um terço dos seus objetivos não foi cumprido. --------------------- 

----- Relativamente à possibilidade de isenção de taxas para os empresários, observou que 

a mesma talvez seja agradável, no entanto, defendeu que o que desenvolve 

verdadeiramente a economia é a criação de condições para as empresas, que inclui 

também a colocação, ao lado dos seus investimentos, de investimento público. ---------------- 

----- Relativamente à questão relacionada com o abastecimento de água, observou que os 

municípios têm estado numa situação de permanente indefinição, como tem vindo a 

informar a Assembleia Municipal, considerando que há três anos que há previsões de que 

no trimestre seguinte as regras sejam mudadas. Posto isto, informou que o Município tem 

estado a fazer um esforço para conter a despesa nesta área, tendo-o conseguido, como 

comprovarão os números que a seguir apresentará, mas tem-se inibido de aplicar 

aumentos nas tarifas, que eram completamente justificados, considerando que este é o pior 
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período para o fazer, devido ao ataque constante do Governo da República às famílias 

portuguesas, com aumentos e com cortes, assumindo a Câmara Municipal o ónus por não 

o fazer. Informou que, ainda na semana passada, teve uma reunião com as Águas de Trás-

os-Montes e Alto Douro (doravante ATMAD), no sentido de tentar chegar a um acordo que 

viabilize a redução da faturação de águas residuais, considerando que os seus valores são 

inadmissíveis, no entanto, o mesmo reveste-se de grande dificuldade. Acrescentou que os 

Municípios que são sócios e que são servidos pelas ATMAD estão a pensar, julgando 

inclusive que já estão a fazê-lo na prática, intentar ações contra as mesmas, considerando 

que, até agora, não foi possível colocar o valor das tarifas a um nível semelhante àquele 

que corresponde à média nacional. Lembrou, ainda, que há uma grande probabilidade de o 

sistema vir a ser verticalizado, ou seja, que o que a Câmara Municipal faz atualmente 

passe a ser feito diretamente pela ATMAD. Esclareceu que não são todos os lares que 

atualmente não pagam a água que consomem, o que torna a situação ainda mais injusta, 

concordando que terá de ser feita nesta matéria uma intervenção, não tendo a mesma sido 

ainda realizada, devido às grandes dificuldades que as instituições vivenciam atualmente. -- 

----- No atinente à questão inerente à iluminação pública, comunicou que o Município já 

está a fazer uma redução dos seus custos em cerca de 10%, ligando-a um pouco mais 

tarde e desligando-a um pouco mais cedo, e que o Senhor Engenheiro Rui Pedro Lopes 

Cardoso tem o estudo sobre eficiência energética praticamente concluído, tendo em vista 

uma redução ainda superior. Acrescentou que o Município tem também uma candidatura 

para a eficiência energética, no âmbito da CIM Douro, tendo fundada esperança de que ela 

possa vir a ser aprovada. Ressalvou, ainda assim, que as ações do Município no sentido 
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de reduzir o valor da fatura da eletricidade estão a ser feitas em contra ciclo com as ações 

do Estado, lembrando o aumento das tarifas e a taxação de 23% de IVA, que conduziram, 

nos últimos três anos, à sua subida em 38%. ------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Henrique da Silva Cardoso, relativamente à estrada 

de Sarzedo para Armamar, informou que a mesma é municipal e que carece efetivamente 

de uma intervenção, no entanto, ressaltou a dificuldade inerente à mesma, que passa pela 

necessidade de notificar os proprietários para abaterem os pinheiros que ali se encontram, 

solicitando que, caso o Senhor deputado conheça os mesmos, lhes solicite esse abate, de 

forma a agilizar o processo e a viabilizar a aludida reparação. --------------------------------------- 

----- Reiterou que a pavimentação dos caminhos agrícolas mais importantes para o 

Concelho, incluindo o aludido caminho agrícola, que serve uma mancha de pomar com 

significado, na área entre Paraduça e Arca, constitui uma prioridade para o Executivo, 

devendo a mesma se verificar dentro de seis anos, através da disponibilização de uma 

linha de financiamento, por parte do Governo de Portugal, ou, na sua falta, através da 

libertação de meios do Município, para o efeito. Acrescentou que existe uma pequena 

terceira via, que passa pela majoração de 10% da comparticipação dos protocolos, 

celebrados com as juntas de freguesia, destinados para esse efeito. Ressalvou que, caso o 

próximo Quadro Comunitário de Apoio disponibilize meios para este efeito, será necessário 

apenas metade do tempo para a Câmara Municipal proceder à requalificação dos aludidos 

caminhos agrícolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, observou não ter ficado 

pessoalmente desconfortável com a vontade muito maioritariamente manifestada, na última 
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sessão da Assembleia Municipal, de o Município vir a pertencer à CIM Viseu Dão Lafões, 

não obstante estar totalmente integrado na CIM Douro, tendo o maior apreço pelo 

relacionamento que existe entre todos os Municípios que integram a CIM Douro, não se 

sentindo minimamente discriminado junto desses parceiros. Acrescentou que, por 

coincidência, no dia seguinte à aludida sessão, esteve numa reunião com a CIM Douro, 

onde pôde explicar pessoalmente esta posição do Município. ---------------------------------------- 

----- O deputado António Henrique da Silva Cardoso informou que conhece os proprietários 

dos pinheiros existentes na estrada de Sarzedo para Armamar, mas que o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo também os conhece. ------------------------------- 

----- Atendendo a que o aludido caminho agrícola, entre Paraduça e Arcas, se situa numa 

fronteira entre freguesias, defendeu que deverá ser a Câmara Municipal a assumir a sua 

intervenção, no sentido de, pelo menos, tornar o mesmo transitável, apesar de ter a 

informação de que as máquinas do Município se encontram apreendidas. ----------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins, relativamente à Extensão de Saúde de 

Leomil, informou considerar que o anúncio feito pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, relativamente à deslocação de dois dos seus médicos, será um prenúncio da 

sua extinção, bem como da actividade económica e social associada à vila de Leomil e das 

entidades associadas à mesma, tais como a farmácia, os cafés e a própria Casa do Povo, 

que irão de certeza sofrer com o abrandamento e encerramento deste serviço de saúde. 

Perante esta situação, apelou a que o Senhor Presidente da Câmara Municipal demonstre 

preocupação com esta situação e que não permita o encerramento destes serviços. --------- 
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----- Manifestou a sua concordância com o apoio que o Município dá aos pequenos 

produtores, nomeadamente através da realização da “Feirinha da Terra”, bem como com o 

projeto de desenvolvimento empresarial, onde se integra o ninho de empresas, a ampliação 

do Parque Industrial e a variante, ainda que possa entender que o mesmo possa carecer 

de algumas alterações a nível de projecto. No entanto, esclareceu que, quando ressaltou a 

necessidade de o Município prestar apoio ao tecido empresarial, se referia à adoção de 

uma ação mais dinamizadora e presencial dos técnicos do Executivo, que inclua o apoio à 

elaboração de candidaturas, que viabilize o aumento da taxa de sucesso dos projetos que 

são aprovados, no âmbito do Quadro Comunitário, atendendo a que, de acordo com os 

dados de que dispõe no último ano, só o Município e a Polimagra conseguiram obter 

apoios do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Esclareceu que não questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal acerca do 

valor das tarifas de água praticadas pelo Município, nem do valor da conta corrente que o 

mesmo tem com a ATMAD, até porque, com o PAEL, a mesma terá de ser regularizada, 

mas sim sobre o custo, em metros cúbicos, dos consumos de água realizados pelas 

instituições, e que poderão ser incluídos nos 60% estimados de perdas, que não estão a 

ser quantificados, de forma a ser possível, não a sua cobrança, considerando que defende 

a manutenção da isenção de taxas, mas sim o cálculo da real percentagem de perdas de 

água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António Henrique da 

Silva Cardoso, sublinhou que a apreensão das máquinas do Município se trata de uma 

situação que reveste bastante seriedade, considerando que a Brigada de Trânsito, com a 
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sua atuação, revestida de um excesso de zelo inqualificável, está a tentar impedir a todos 

de trabalhar e de alguns trabalhadores receberem o seu salário. ------------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, relativamente à USF, ressalvou 

que não é da competência do Município permitir ou impedir a sua criação, sendo a mesma 

da iniciativa dos profissionais de saúde, pelo que os referidos médicos têm o direito de a 

constituírem, em conjunto com outros profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros. 

No entanto, ressalvou que não é da competência da Câmara Municipal permiti-lo ou 

impedi-lo, sendo sim sua obrigação tentar exigir condições para que os utentes, que 

queriam ficar nesta Extensão de Saúde, vejam satisfeita a sua pretensão, tendo inclusive, 

assim que soube da possibilidade da criação da aludida USF, conversado com o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, no sentido de ser delineada a estratégia mais 

adequada aos interesses da população da sua Freguesia. Neste sentido, informou, 

também, que teve várias conversas com o Senhor Diretor ACES sobre este assunto, tendo-

lhe sido dada a garantia de que, pelo menos para já, os serviços da aludida Extensão de 

Saúde serão assegurados. Assim, informou esperar que esta situação não seja um 

prenúncio do fim desta Extensão de Saúde, que contribui para a economia do Concelho, 

defendendo que deverá haver um conjunto significativo de utentes que queiram 

permanecer na mesma, sob pena de se vir a verificar a degradação dos seus serviços. ----- 

----- Observou que, contrariamente à informação que o Senhor deputado deu, há felizmente 

muitas empresas e organizações do Município de Moimenta da Beira que têm visto 

candidaturas aos fundos comunitários aprovadas, inclusive no ano passado, por seu mérito 

quase exclusivo. Acrescentou que tem havido, por parte do Município, uma atuação de 
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permanente ajuda às empresas e instituições na elaboração de candidaturas, destacando o 

trabalho da colaboradora Dr.ª Paula Coutinho nesse sentido, estando, inclusive, prevista 

uma ação de esclarecimento, dirigida a microempresas que pretendam candidatar-se aos 

fundos comunitários disponíveis, na qual irá ser disponibilizado o apoio da aludida 

colaboradora para este efeito. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao apuramento dos metros cúbicos de água desperdiçados, observou 

que já assumiu que a Câmara Municipal tinha um longo caminho a percorrer nesse sentido, 

não o tendo ainda iniciado principalmente devido à indefinição existente relativamente à 

verticalização desse serviços, considerando que, se a mesma se verificar, não faz sentido 

gastar os meios do Município para este efeito. Informou, ainda, que os municípios que não 

consumam os metros cúbicos de água contratualizados são obrigados a pagá-los em 

consumos mínimos, o que não acontece com este Município, considerando que o mesmo 

consome um valor aproximado ao contratualizado. Acrescentou que esta situação leva a 

que os mesmos municípios intentem ações no Tribunal contra as ATMAD, por 

considerarem esta cobrança ilegal, no entanto, enquanto estas ações não são resolvidas, 

são emitidas faturas, cobrados juros e, na falta do seu pagamento, realizados processos de 

injunção, de forma a retirar o valor em dívida diretamente do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

(doravante FEF). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Encerrado o Período Antes da Ordem do Dia, passou-se ao Ponto Um do Período da 

Ordem do Dia, com vista à aprovação da primeira Revisão ao Orçamento de dois mil e 

treze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal fizesse uma pequena apresentação deste ponto. ------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a Lei estipula que, aquando da 

elaboração do Orçamento, não deve ser incluída a rubrica número quinze “Reposições não 

Abatidas nos Pagamentos”, no entanto, também refere que a mesma deverá constar deste 

documento, pelo que se propõe precisamente esta primeira Revisão ao Orçamento de dois 

mil e treze para a sua inclusão, que é no valor de € 500,00 (quinhentos euros). ---------------- 

----- Não havendo inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a 

aprovação da primeira Revisão ao Orçamento de dois mil e treze, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Dois, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

apreciação, discussão e votação dos documentos da Prestação de Contas de dois mil e 

doze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal procedesse à apresentação respeitante à Prestação de Contas de dois mil e 

doze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que a aludida apresentação 

tem uma estrutura semelhante às dos anos anteriores e que a repetição de alguns 

elementos se deve ao facto destes documentos, logo que aprovados, serem publicados no 

site da Câmara Municipal, manifestando a sua total disponibilidade para aceitar sugestões 

de melhoria da sua forma, que permitam a sua melhor compreensão. ----------------------------- 
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----- Observou que o exercício de dois mil e doze teve um enquadramento conjuntural muito 

condicionador, devido ao agravamento das dificuldades, decorrente da conjuntura 

económica e social, a nível nacional e local, à suspensão de candidaturas ao QREN, em 

maio de dois mil e doze, e à sua reprogramação em agosto do mesmo ano, que retirou 

mais de metade dos fundos disponíveis na Bolsa de Mérito e que não incluiu nenhuma 

decisão que viabilizasse a sua utilização, à perda de € 290.374,00 (duzentos e noventa mil, 

trezentos e setenta e quatro euros) de FEF, entre dois mil e onze e dois mil e doze, que 

acumula com uma diminuição de € 305.562,92 (trezentos e cinco mil, quinhentos e 

sessenta e dois euros e noventa e dois cêntimos), entre dois mil e dez e dois mil e onze, o 

que representa, nestes últimos dois anos, uma perda de quase € 600.000,00 (seiscentos 

mil euros), aos processos judiciais e extrajudiciais em curso e à obrigação de cumprimento 

do serviço da divida, lembrando que os últimos três anos foram os únicos em que o 

Município, de forma líquida, pagou o serviço da sua dívida, o que condiciona, em muito, a 

sua atuação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que a Execução Orçamental de dois mil e doze foi de € 11.850.698,59 (onze 

milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito euros e cinquenta e nove 

cêntimos), tanto na receita como na despesa, conforme estipulado legalmente. Passando à 

decomposição deste valor, observou que as receitas correntes tiveram um peso de 59%, 

tendo baixado € 325.909,72 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e nove euros e 

setenta e dois cêntimos), correspondentes a 4,7%, relativamente ao ano de dois mil e onze, 

e que as receitas de capital tiveram um peso de 41%, tendo aumentado € 1.191.160,74 

(um milhão, cento e noventa e um mil, cento e sessenta euros e setenta e quatro 
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cêntimos), correspondentes a 36,1%, relativamente ao ano anterior. Relativamente às 

despesas, informou verificar-se um efeito semelhante, tendo as despesas correntes 

baixado € 87.939,32 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e nove euros e trinta e dois 

cêntimos), e as despesas de capital aumentado € 844.352,20 (oitocentos e quarenta e 

quatro mil, trezentos e cinquenta e dois euros e vinte cêntimos). Dos números 

apresentados, destacou a existência de uma certa estabilidade orçamental, um aumento da 

execução orçamental de 7,4%, num dos piores anos nas últimas décadas, em termos 

conjunturais, bem como a previsibilidade do que acontece no Município de Moimenta da 

Beira, que constituiu um bom fator. -------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeitas às taxas de execução, apontou um aumento da percentagem global 

de execução do orçamento da despesa, que, em dois mil e onze, foi de 53,81%, e, em dois 

mil e doze, de 58,42%, bem como um aumento da percentagem global de execução do 

orçamento da receita, de 53,96%, em dois mil e onze, para 59,15%, em dois mil e doze, 

esclarecendo que estes aumentos percentuais se deveram à diminuição do valor do 

Orçamento, bem como ao aumento, em termos absolutos, da execução. Acrescentou que 

houve uma taxa de execução de 73,34%, nas receitas correntes, e de 46,06%, nas receitas 

de capital, e uma taxa de execução de 59,38%, nas despesas correntes, e de 57,30%, nas 

despesas de capital. Ressalvou que estas percentagens não devem ser lidas em absoluto, 

defendendo que o que mais importa são as tendências, não estando em condições de 

garantir, por exemplo, se no próximo ano estiver a apresentar a prestação de contas do 

corrente ano, que estes rácios não sejam piores. -------------------------------------------------------- 
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----- Numa alusão às execuções orçamentais dos últimos anos, esclareceu haver algumas 

delas que não são passíveis de comparação, considerando que foram influenciadas por um 

conjunto de condições, nomeadamente pela contratação de grandes empréstimos 

bancários, e constatou que as execuções passíveis de comparação são favoráveis, dando 

como exemplo os anos de dois mil e dez, dois mil e onze e dois mil e doze, em que se 

registaram execuções da receita de 48,44%, 53,96% e 59,15% e execuções da despesa de 

48,66%, 53,81%, 58,42%, respetivamente. ---------------------------------------------------------------- 

----- Passou a apresentar os dados do Anuário Financeiro dos Municípios de dois mil e dez, 

o último que foi publicado, constatando que a média nacional de execução da receita é de 

55,5%, ou seja, inferior à taxa de execução da receita deste Município, que foi de 59,15%, 

e que há uma tendência de diminuição da média nacional de execução orçamental da 

receita, contrariamente ao que se verifica neste Município. Observou que a média nacional 

de execução orçamental das despesas correntes foi de 64% e a do Município de 59,38%, 

influenciada pelo facto de ainda não ter sido possível diminuir a dívida corrente, 

nomeadamente com águas, transportes, resíduos, entre outros. Sublinhou, ainda, que a 

execução média nacional de despesas de capital é de 36%, ou seja, inferior à taxa de 

execução das despesas de capital deste Município, que foi de 57,30%. --------------------------- 

----- Relativamente às variações verificadas nas receitas correntes, destacou a variação 

negativa verificada em “Outras Receitas Correntes”, que tem a ver com o facto de o 

Município ter recebido, no ano de dois mil e onze, o valor de € 264.912,05 (duzentos e 

sessenta e quatro mil, novecentos e doze euros e cinco cêntimos), respeitante ao Parque 

Eólico Douro Sul, bem como em “Transferências Correntes”, no valor de € 180.540,57 
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(cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos), 

respeitantes às receitas correntes do FEF, observando que o valor retirado em receitas 

correntes é inferior ao valor retirado no FEF global. ----------------------------------------------------- 

----- Relativamente às variações nas receitas de capital, observou verificar-se um aumento 

das mesmas em 36,1%, devido ao valor recebido de fundos comunitários e ao empréstimo 

de curto prazo, no valor de € 800.000,00 (oitocentos mil euros), explicando que este valor 

se deve ao facto de o Município ter reutilizado cerca de € 200.000,00 (duzentos mil euros), 

dos € 600.000,00 (seiscentos mil euros) contratados. -------------------------------------------------- 

----- Informou que, no ano de dois mil e doze, se registou a maior arrecadação de fundos 

comunitários de sempre, no valor de € 1.641.922,57 (um milhão, seiscentos e quarenta e 

um mil, novecentos e vinte e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), observando que este 

valor não constitui um motivo de satisfação, considerando que havia a possibilidade do 

Município ter condições de operação para ter um valor muito superior. ---------------------------- 

----- Passou a apresentar um mapa comparativo dos orçamentos da receita, ou seja, das 

previsões, onde identificou a redução do valor do orçamento de € 18.950,000,00 (dezoito 

milhões, novecentos e cinquenta mil euros), em dois mil e onze, para € 18.750.000,00 

(dezoito mil, setecentos e cinquenta mil euros), em dois mil e doze, observando que esta 

redução não tem grande expressão, o que significa que o factor que mais contribuiu para a 

melhoria da taxa de execução foi o aumento da execução. ------------------------------------------- 

----- Ressaltou a tendência de diminuição dos valores apresentados, considerando que, em 

dois mil e nove, devido à contratação do maior empréstimo da história do Município, o 

orçamento da receita era de € 23.565.250,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e 
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cinco mil, duzentos e cinquenta euros), o que levou a que, em dois mil e dez, não fosse 

possível uma redução significativa, ainda assim, o seu valor foi diminuído para 

20.985.069,27 (vinte milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e nove euros e 

vinte e sete cêntimos), em dois mil e onze, houve uma redução para € 18.950,000,00 

(dezoito milhões, novecentos e cinquenta mil euros) e, em dois mil e doze, verificou-se uma 

redução para € 18.750.000,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta mil euros). ----------------- 

----- Ressaltou da importância de o Município, dentro de seis anos, conseguir colocar o 

valor orçamentado muito próximo do valor executado, de forma a ser possível olhar ainda 

com maior racionalidade para estes instrumentos, o que neste ano, representaria ter um 

orçamento de receitas perto dos € 11.500.000,00 (onze milhões e meio de euros), 

observando que tal não foi possível e que não será possível também no próximo ano, ainda 

que tenha esperança que seja possível reduzir significativamente o seu valor. Reiterou que 

estes valores são muito positivos, quando comparados com a média nacional, assumindo, 

ainda assim, que há muito a melhorar. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Passando à análise da evolução da execução, observou que a mesma, em dois mil e 

dez, foi de € 10.164.720,72 (dez milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte 

euros e setenta e dois cêntimos), em dois mil e onze, foi de € 10.224.718,55 (dez milhões, 

duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e dezoito euros e cinquenta e cinco cêntimos) e, 

em dois mil e doze, a foi de € 11.090.828,47 (onze milhões, noventa mil, oitocentos e vinte 

e oito euros e quarenta e sete cêntimos), ressaltando aqui uma melhoria significativa, fruto 

de um grande trabalho, em contraciclo com as condicionantes conjunturais que já 

mencionou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
FlS. 

__________   
2013.04.30 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

25

----- Passou a apresentar um comparativo dos efeitos dos empréstimos bancários no 

orçamento da receita, ao longo dos anos, observando que, em dois mil e doze, o mesmo foi 

de 7%, respeitando aos € 800.000,00 (oitocentos mil euros) de empréstimo de curto prazo 

que foi utilizado, em dois mil e onze, foi de 3%, em dois mil e dez, foi de 7%, em dois mil e 

nove, foi de 35%, em dois mil e oito, foi de 11%, em dois mil e sete, foi de 3% e, em dois 

mil e seis, foi de 8%. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um comparativo acerca das transferências do Orçamento de Estado para o 

Município, desde dois mil e sete, observando que o Município atualmente recebe de FEF o 

que recebia em dois mil e sete, o que se traduz numa enorme dificuldade. Acrescentou que 

o Município perdeu, em valores acumulados, entre dois mil e dez e dois mil e dois mil e 

nove, € 533.998,00 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e oito euros), entre 

dois mil e onze e dois mil e dez, € 595.936,92 (quinhentos e noventa e cinco mil, 

novecentos e trinta e seis euros e noventa e dois cêntimos) e, entre dois mil e doze e dois 

mil e onze, € 290.374,00 (duzentos e noventa mil, trezentos e setenta e quatro euros). ------ 

----- Observou que o conjunto das despesas pagas diminuiu 1,44%, o que significa que há 

muita despesa de capital paga, explicando que esta diminuição não demonstra que foram 

realizadas menos despesas correntes, mas sim que foram pagas menos despesas 

correntes, principalmente em despesas com pessoal, devido à desobrigação de pagamento 

dos subsídios em dois mil e doze, e também devido a outras diminuições tais como do 

valor de horas extraordinárias pagas que, em relação a dois mil e nove, diminuiu um terço 

e, em relação aos piores anos, diminuiu em 10%. A propósito, deixou um agradecimento de 
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valorização aos colaboradores que trabalham nas atividades do Município fora do seu 

horário de trabalho, sem serem remunerados para o efeito. ------------------------------------------ 

----- Na variação das despesas de capital, ressaltou que o Município pagou, em dois mil e 

doze, mais € 844.352,20 (oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois 

euros e vinte cêntimos), relativamente ao ano de dois mil e onze, o que se traduz num 

aumento das despesas de investimento de 20,67%. ---------------------------------------------------- 

----- Apresentou um comparativo da execução da despesa, em percentagem, sublinhando a 

necessidade de os seus valores serem lidos com relatividade, tendo em consideração a 

sua dependência dos dois fatores que já referiu, principalmente dos empréstimos 

contratados. Destacou a tendência de aumento percentual da execução, observando que 

gostaria de, no próximo ano, apresentar percentagens ainda mais elevadas, não devidas à 

diminuição do valor do Orçamento, mas sim a um aumento efetivo da execução, como se 

verifica nos quadros comparativos com os anos anteriores. ------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo dos efeitos dos empréstimos bancários no 

orçamento da despesa, ou seja, da percentagem que os empréstimos representam em 

toda a despesa paga pelo Município. Explicou que os saldos apresentados correspondem à 

diferença entre o valor recebido e o valor amortizado de empréstimos, registando-se 

diferenças negativas, em dois mil e dez, no valor de € 1.490.478,42 (um milhão, 

quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta e dois 

cêntimos), em dois mil e onze, no valor de € 1.221.106,39 (um milhão, duzentos e vinte e 

um mil, centos e seis euros e trinta e nove cêntimos) e, em dois mil e doze, no valor de € 

1.218.934,67 (um milhão, duzentos e dezoito mil, novecentos e trinta e quatro euros e 
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sessenta e sete cêntimos), e que, em dois mil e nove, apesar de se tratar de um ano 

atípico, registou-se um valor positivo de € 4.205.584,19 (quatro milhões, duzentos e cinco 

mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos). Relativamente às médias 

dos valores pagos, no âmbito da amortização de empréstimos, por mês, ressaltou tratarem-

se apenas de médias, havendo meses em o Município procede a amortizações de valores 

muito mais elevados, razão pela qual não pode anuir, nesses períodos, a pedidos de 

disponibilização de verbas. Acrescentou que o total amortizado de empréstimos e juros, em 

dois mil e doze, foi de € 2.161.622,52 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos 

e vinte e dois euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------- 

----- Informou que o grau de execução nas Grandes Opções do Plano (GOP’s), melhorou, 

considerando que o mesmo, em dois mil e onze, foi de 43,53% e, em dois mil e doze, foi de 

50,50%. Observou que no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) o grau de execução 

orçamental foi de 33,72%, em dois mil e onze, e de 45,96%, em dois mil e doze, e que no 

Plano de Atividades Municipal (PAM) o aludido grau, em dois mil e onze, foi de 51,54% e, 

em dois mil e doze, foi de 53,28%, uma taxa superior, tendo em conta que é neste plano 

que entram as despesas que o Município tem de pagar de forma quase obrigatória. No 

entanto, apesar da tendência positiva dos graus de execução apresentados, ressalvou que, 

infelizmente, não está em condições de garantir a sua manutenção. ------------------------------- 

----- Passou à apresentação da contabilidade patrimonial, nomeadamente do Balanço e da 

Demonstração de Resultados. Começou por observar que o ativo do Município melhorou 

1%, de € 51.832.283,97 (cinquenta e um milhões, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e 

oitenta e três euros e noventa e sete cêntimos), em dois mil e onze, para € 52.179.579,30 
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(cinquenta e dois milhões, centos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove euros 

e trinta cêntimos), em dois mil e doze, explicando que o mesmo se decompõe em ativo 

circulante e em ativo fixo (imobilizado), ressaltando que o seu valor não deve ser 

sobrevalorizado individualmente, devido à provável existência de deficiências de avaliação, 

fazendo mais sentido a sua comparação. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao passivo exigível, ou seja, o que a Câmara Municipal deve, composto 

por tudo o que está documentado nas suas dívidas e por acréscimos de custos, esclareceu 

que os acréscimos de custos incluem faturas de fornecedores de tudo, à exceção de obras, 

que não estão oficializadas na contabilidade do Município, a trinta e um de dezembro do 

ano passado, mas das quais já se tem conhecimento, estando, infelizmente, o seu valor 

subvalorizado, considerando que só abarcam aquelas cuja existência já se tem efetiva 

certeza. No entanto, ressalvou que estes acréscimos de custos não têm influência nos 

efeitos de raciocínio que se pretendem dar aos valores apresentados, até porque 

representam um percentual muito reduzido no valor global e apresentam uma diferença 

irrelevante de € 65.272,42 (sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois euros e 

quarenta e dois cêntimos) entre dois mil e onze e dois mil e doze. Sublinhou, ainda, para 

aqueles que defendem que os acréscimos de custos não devem constar destes 

documentos, que, além de se tratar do cumprimento do critério de cálculo da Direção Geral 

das Autarquias Locais (doravante DGAL), se trata de dívidas aos fornecedores do 

Município, não sendo, portanto, concebível pensar em não incluir as mesmas nestes 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Posto isto, ressaltou que, entre dois mil e onze e dois mil e doze, o passivo exigível 

diminuiu € 1.228.820,82 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte euros e 

oitenta e dois cêntimos), o que correspondem a uma diminuição de 9%, congratulando-se 

com o facto de este ano o seu valor não ter sido contestado, o que revela um entendimento 

quanto aos números apresentados. Acrescentou que, nos últimos três anos, o Município 

baixou o seu passivo exigível em € 2.485.389,56 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e 

cinco mil, trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta a seis cêntimos), o que corresponde 

a uma redução de 17%. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou a evolução do passivo, desde dois mil e dois, o primeiro ano de aplicação 

do POCAL, de forma a serem analisadas as respetivas tendências, incluindo nos dois 

mandatos anteriores a este, observando que, desde dois mil e dois a dois mil e nove, 

inclusive, o passivo registou uma subida média anual de € 892.560,16 (oitocentos e 

noventa e dois mil, quinhentos e sessenta euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 

9%, e que, de dois mil e dez a dois mil e doze, o passivo registou uma diminuição média 

anual de € 828.463,19 (oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e três euros e 

dezanove cêntimos), correspondente a 6%. Assim, sublinhou que, caso fosse mantida esta 

tendência de subida do passivo, nestes últimos três anos, o Município teria disponíveis a 

soma dos dois valores apresentados, ou seja, cerca de € 1.700.000,00 (um milhão e 

setecentos mil euros) por ano, o que corresponderia a sensivelmente € 5.400.000,00 (cinco 

milhões e quatrocentos mil euros) em três anos, questionando os presentes sobre o que se 

faria com este valor, e quais as respetivas consequências. No entanto, sublinhou que tal 
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situação seria insustentável, considerando a obrigação de pagamento de cerca de € 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil euros), por ano, à banca. --------------------------------- 

----- Apresentou um quadro sobre a evolução dos empréstimos bancários, entre dois mil e 

dois a dois mil e doze, observando que, até dois mil e nove, inclusive, o Município 

contratava uma média de mais € 619.519,17 (seiscentos e dezanove mil, quinhentos e 

dezanove euros e dezassete cêntimos), ainda que, em dois mil e cinco e dois mil e sete, o 

valor da amortização tenha sido superior ao valor em dívida, e que, entre dois mil e dez e 

dois mil e doze, inclusive, o Município tenha uma média de € 1.310.173,16 (um milhão, 

trezentos e dez mil, centos e setenta e três euros e dezanove cêntimos) a menos, todos os 

anos, explicando que tal significa que os empréstimos bancários, nos últimos dois 

mandatos, aumentaram € 4.336.634,16 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, 

seiscentos e trinta e quatro euros e dezasseis cêntimos), e que, nos últimos três anos, 

diminuíram € 3.930.519,48 (três milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e dezanove 

euros e quarenta e oito cêntimos). Assim, constatou que, caso o Município mantivesse a 

média do aumento do seu valor em dívida, teria disponíveis, em empréstimos bancários, 

mais cerca de € 8.000.000,00 (oito milhões de euros), questionando os presentes sobre o 

que se faria com este valor, e quais as respetivas consequências. --------------------------------- 

----- Informou que os empréstimos bancários, no mandato anterior, subiram € 3.687.261,09 

(três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um euros e nove 

cêntimos), e que, neste mandato, diminuíram € 3.930.519,48 (três milhões, novecentos e 

trinta mil, quinhentos e dezanove euros e quarenta e oito cêntimos), havendo, portanto, 

uma diferença entre estes dois mandatos de € 7.617.780,57 (sete milhões, seiscentos e 
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dezassete mil, setecentos e oitenta euros e cinquenta e sete cêntimos), solicitando que 

seja lida nestes números a tendência que é necessária, bem como o esforço que a mesma 

envolve, agravado pelas dificuldades conjunturais atuais. --------------------------------------------- 

----- Lembrou que o conjunto do passivo exigível diminuiu cerca de € 2.500.000,00 (dois 

milhões e meio), nos últimos três anos, tendo havido um aumento do passivo de curto 

prazo de € 5.305.613,62 (cinco milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e treze euros e 

sessenta e dois cêntimos), para € 6.750.743,54 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil, 

setecentos e quarenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), o que corresponde a 

cerca de 21% de aumento, e uma diminuição do passivo de médio e longo prazo de 50%. 

Posto isto, reiterou que o passivo de curto prazo não foi duplicado e que, mesmo que o 

fosse, tal não duplicaria a dívida da Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 

----- Passou à análise do endividamento líquido que, nos termos do n.º 1, do artigo 36.º, da 

Lei das Finanças Locais, constitui a diferença entre os passivos e o ativo circulante e que, 

nos termos do n.º 1, do artigo 37.º, do mesmo diploma legal, o seu limite poderá ir até 

125% da soma das receitas do FEF, IRS, IMI, IMT e IUC, observando que, considerando a 

diminuição verificada nestas receitas, o limite de endividamento líquido também baixou. 

Acrescentou que, nos termos do aludido diploma legal, a penalização da violação deste 

limite passa pela obrigação de redução de 10% do excesso do endividamento e, no caso 

de a mesma não se verificar, são retirados 10% do FEF do Município. A este propósito, 

informou que a Lei do Orçamento de Estado estipulou que, em trinta e um de dezembro de 

dois mil e doze, o valor do endividamento municipal não poderia exceder o valor de dois mil 

e onze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
FlS. 

__________   
2013.04.30 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

32

----- Relativamente ao limite de endividamento de médio e longo prazo, imposto pelo 

Orçamento de Estado, observou que o Município, em dois mil e nove, violava o mesmo em 

€ 724.896,00 (setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e seis euros) e que, em 

dois mil e doze, tem um conforto, relativamente a esse limite, de € 1.809.767,00 (um 

milhão, oitocentos e nove mil, setecentos e sessenta e sete euros) e, em relação ao limite 

imposto pela Lei das Finanças Locais, tem uma margem de € 2.243.002,00 (dois milhões, 

duzentos e quarenta e três mil e dois euros). -------------------------------------------------------------- 

----- Informou que, em dois mil e nove, o Município violava o limite do endividamento 

líquido, imposto pelo Orçamento de Estado, em € 2.612.410,00 (dois milhões, seiscentos e 

doze mil, quatrocentos e dez euros), e que, em trinta e um de dezembro de dois mil e doze, 

tinha um conforto, relativamente a esse limite, de € 1.125.370,00 (um milhão, cento e vinte 

e cinco mil, trezentos e setenta euros), ainda assim, tinha um excesso de € 695.641,00 

(seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e um euros), face ao limite 

imposto pela Lei das Finanças Locais. Acrescentou que este diploma legal estipulou um 

limite de endividamento líquido, em dois mil e nove, de € 8.335.702,00 (oito milhões, 

trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e dois euros), em dois mil e dez, de € 

8.704.340,00 (oito milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e quarenta euros), e, em dois 

mil e doze, de € 7.764.469,00 (sete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e nove euros), verificando-se, assim, uma redução de 

praticamente € 2.000.000,00 (dois milhões de euros). Informou que, com esta redução, o 

Município, apesar de ter reduzido o seu limite de endividamento líquido em € 760.582,39 

(setecentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e dois euros e trinta e nove cêntimos), 
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valor que equivale a uma redução de 52% do seu excesso, continua a ultrapassar o limite 

que lhe é imposto, estando obrigado a reduzir o seu valor em 10%, sob pena de ser 

penalizado. Posto isto, observou que, com estas reduções sucessivas, o Município só 

estará em condições de cumprir o limite que lhe é imposto quando estabilizar as suas 

contas, manifestando a sua indignação pelo facto de os municípios, atualmente atacados 

por um conjunto de fatores, se verem confrontados com um conjunto de condições que são 

quase incumpríveis e serem ainda penalizados pelo seu incumprimento, considerando 

tratar-se de um ataque significativo ao poder local. ------------------------------------------------------ 

----- Informou que a Lei do Orçamento de Estado estipula a realização de um rateio anual, 

supervisionado pela DGAL, do montante global das amortizações efetuadas pelos 

municípios no ano anterior, proporcional à capacidade de endividamento disponível para 

cada município, cujo valor resultante constitui o limite para a celebração de novos contratos 

de empréstimos de médio e longo prazo, pelo que os municípios que estiverem com 

excesso de endividamento não têm direito a fazer empréstimos. Assim, observou que, de 

acordo com o resultado dos respetivos rateios, este Município, em dois mil e dez, não podia 

contrair nenhum empréstimo, em dois mil e onze, poderia fazer um empréstimo até € 

39.254,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro euros), em dois mil e doze, o 

seu rateio aumentou para € 741.191,00 (setecentos e quarenta e um mil, cento e noventa e 

um euros), e, no próximo ano, se as condições se mantiverem, o Município terá capacidade 

de endividamento de mais de € 1.000.000,00 (um milhão de euros). ------------------------------- 

----- Relativamente à Demonstração de Resultados, informou que, apesar de se registar 

uma variação positiva entre custos e perdas de € 231.093,29 (duzentos e trinta e um mil, 
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noventa e três euros e vinte e nove cêntimos), verificou-se também um impacto negativo 

num conjunto de fatores, dando como exemplo os custos e perdas extraordinários 

verificados, que incluíram um aumento de um valor de transferências para as juntas de 

freguesia e associações, e a inexistência de proveitos e ganhos extraordinários, 

respeitantes às eólicas que, no ano de dois mil e onze, foram de cerca € 300.000,00 

(trezentos mil euros), e que conduziram a uma variação negativa nos proveitos e ganhos 

de € 401.897,30 (quatrocentos e um mil, oitocentos e noventa e sete euros e trinta 

cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um resumo da Demonstração de Resultados, observando que os 

resultados operacionais e os resultados correntes foram bons, que os resultados 

financeiros, devido aos fatores que referiu, foram negativos e que os resultados 

extraordinários, também foram negativos, com uma variação negativa de € 775.459,42 

(setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e quarenta e dois 

cêntimos). Explicou, assim, que os principais fatores que conduziram à acentuada 

diminuição do Resultado Líquido do Exercício do Município foram a redução do FEF em € 

290.374,00 (duzentos e noventa mil, trezentos e setenta e quatro euros), a constituição de 

provisões, no valor de € 167.987,68 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e 

sete euros e sessenta e oito cêntimos), relacionadas com a expectativa de o Município 

perder ações em Tribunal, que se veio a revelar manifestamente insuficiente, como 

explicará mais à frente, a inexistência de proveitos extraordinários, em eólicas, e o aumento 

dos custos de aquisição de bens e serviços, influenciado pela inflação e pela taxa de IVA. -- 

----- Procedeu à análise de um quadro onde se identificam as variações, em termos 
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percentuais, dos custos de bens e de serviços, entre dois mil e nove e dois mil e doze, 

constatando que os combustíveis rodoviários aumentaram 43%, os combustíveis de 

aquecimento aumentaram 100%, o gás aumentou 39%, as águas residuais aumentaram 

19%, a água aumentou 13%, a eletricidade aumentou 42%, apenas tendo baixado o 

tratamento de resíduos sólidos urbanos, em 17%, o que se deveu ao aumento da escala de 

uma associação de municípios, que viabilizou a normalização do seu valor no Norte do 

país, o que poderá acontecer com as tarifas respeitantes à água, estimando-se, nesse 

caso, a sua redução, neste Município, em 30% a 35%. Acrescentou que considera o 

aumento dos preços de eletricidade inconcebíveis, considerando que, por exemplo, a 

iluminação pública é também conforto, mas principalmente segurança que, segundo a 

Constituição da República, compete ao Estado e não às autarquias locais, no entanto, são 

as últimas que pagam a respetiva faturação, com a agravante de o Estado aplicar às 

mesmas 23% de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à aplicação dos resultados, que a Assembleia Municipal também tem de 

deliberar, apresentou a proposta de aplicação de 95% do seu valor para o reforço do 

património e de 5% para reservas legais, nos termos da lei. ------------------------------------------ 

----- Considerando que a lei estipula que devem ser dados a conhecer à Assembleia 

Municipal os eventos com significado, subsequentes ao encerramento das contas, e de 

modo a que as contas traduzam uma imagem verdadeira e apropriada da posição 

financeira municipal, informou que foi decidido incluir nesta Prestação de Contas a 

notificação de uma decisão judicial, passível de afetar significativamente o exercício e o 

balanço, à data de trinta e um de dezembro de dois mil e doze, que, apesar de ter impactos 
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financeiros apenas nos próximos exercícios, tem um valor materialmente relevante. 

Esclareceu tratar-se do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo número 991/11, 

conhecido em doze do corrente mês, referente a um processo judicial que correu termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que tinha como partes a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira e a empresa Jeremias de Macedo & Comp., Lda., respeitante à 

beneficiação da Estrada Municipal 514, entre Moimenta da Beira e Pera Velha, e que tem 

como decisão a condenação do Município a pagar € 22.445,91 (vinte e dois mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), mais € 398.740,64 

(trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta euros e noventa e quatro cêntimos), 

ou seja, € 421.186,55 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e oitenta e seis euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), acrescidos de juros de mora, calculados à taxa legal em vigor, 

desde dezoito de abril de dois mil e dois, até integral pagamento. Esclareceu que os 

aludidos juros, em quinze do corrente mês, representavam o valor de € 432.019,35 

(quatrocentos e trinta e dois mil, dezanove euros e trinta e cinco cêntimos), ou seja, um 

valor superior ao valor da dívida, sendo que, se o Município cumprisse esta obrigação 

agora, ela representaria o total de € 853.205,90 (oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos 

e cinco euros e noventa cêntimos). Ressalvou que o cálculo de juros é da sua 

responsabilidade e não do Tribunal, pelo que poderá vir a sofrer ligeiras alterações, tendo 

sido realizado com base nas taxas constantes numa Portaria que é publicada 

semestralmente. Informou que já apresentou uma proposta de pagamento desta dívida, no 

entanto, a aludida empresa só mostrou disponibilidade de a aceitar, caso nela sejam 

incluídos os valores das duas ações que tem em Tribunal, contra este Município, e que 
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ainda não têm decisão, conquanto se tenha recusado a aceitar os dois acordos de 

pagamento anteriormente propostos por si e pela Câmara Municipal, que incluíam os 

valores de todas as ações que corriam em Tribunal, incluindo esta. Posto isto, apesar de o 

processo de negociações ainda estar a decorrer, sublinhou que só estabelecerá um acordo 

que seja razoável para o Município, conquanto a aludida empresa possa, além de outras 

ações mais radicais que envolvam a execução de bens do Município, proceder à retenção 

de 20% do FEF, ao abrigo do artigo 34.º, da Lei das Finanças locais, o que se 

representaria um pagamento mensal de € 91.000,00 (noventa e um mil euros). Ressalvou, 

ainda, que, mesmo que venha a ser possível a celebração de um acordo de pagamento, a 

liquidação desta dívida implicará sempre a disponibilização de dezenas de milhares de 

euros por mês, pelo que apelou à compreensão de todos pela consequente diminuição de 

disponibilidades para outras áreas. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro sobre o ponto da situação dos processos judiciais existentes, 

contra o Município, observando que, desde a sua eleição para Presidente da Câmara até à 

presente data, o Município foi condenado a pagar, à empresa Jeremias de Macedo, no 

âmbito de decisões de judiciais, e à Higino Pinheiro, no âmbito do acordo celebrado com a 

mesma, respeitante a uma ação que corria em Tribunal, o total de € 1.415.732,03 (um 

milhão, quatrocentos e quinze mil, setecentos e trinta e dois euros e três cêntimos), que 

inclui € 876.284,28 (oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro euros e 

vinte e oito cêntimos), de capital, e € 539.447,75 (quinhentos e trinta e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), de juros, encontrando-se 

por liquidar desta dívida € 1.043.580,91 (um milhão, quarenta e três mil, quinhentos e 
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oitenta euros e noventa e um cêntimos). Relativamente ao aludido acordo, celebrado com a 

Higino Pinheiro, respeitante à ação que corria em Tribunal, relativa à estrada que liga 

Moimenta da Beira a Nagosa, lembrou que foi possível, não só não incluir juros ao valor em 

dívida, como também, através de avaliações realizadas no terreno, baixar o seu valor de € 

420.000,00 (quatrocentos e vinte mil euros) para € 330.000,00 (trezentos e trinta mil euros), 

com a condição deste Município pagar € 10.000,00 (dez mil euros) por mês, até à sua 

liquidação total, informando que, deste valor, já foram liquidados € 160.000,00 (cento e 

sessenta mil euros), encontrando-se por liquidar € 170.375,01 (cento e setenta mil, 

trezentos e setenta e cinco euros e um cêntimo). -------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, apresentou um quadro sobre o ponto de situação sobre os processos 

judiciais em curso, observando que os mesmos representam, na sua totalidade, o valor de 

€ 1.024.804,94 (um milhão, vinte e quatro mil, oitocentos e quarto euros e noventa e quatro 

cêntimos), nos quais não se incluem juros, considerando que os mesmos ainda não foram 

alvo de decisão. Esclareceu que a maior ação judicial em curso, e uma das que a Jeremias 

de Macedo pretende incluir no processo de negociação que referiu, é da Associação 

Regional dos Municípios do Vale do Távora, respeitante à estrada entre Moimenta da Beira 

e Tabuaço, no valor de € 761.582,29 (setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta 

e dois euros e vinte e nove cêntimos), sobre a qual não há qualquer estudo que determine 

com precisão a percentagem que será da responsabilidade deste Município, considerando, 

ainda assim, que a mesma deverá ser inferior a 50%. Observou, assim, que, caso estas 

ações viessem a ter o mesmo desfecho negativo que teve a ação que referiu, tal conduziria 

à duplicação do valor em dívida, devido à soma dos respetivos juros, cujo valor seria 
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superior ao do próprio capital, sendo que, da sua liquidação, admitindo que ao Município de 

Tabuaço competiria metade, seria da responsabilidade deste Município cerca de € 

1.000.000,00 (um milhão de euros). ------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou, assim, que o capital reivindicado em processos de contencioso, com e sem 

decisão, e os últimos, sem juros, representam o total de € 1.901.089,22 (um milhão, 

novecentos e um mil, oitenta e nove euros e vinte e dois cêntimos). ------------------------------- 

----- Acrescentou que existe um ação judicial, respeitante ao chamado “Arruamento Oeste”, 

entre a rotunda da Central de Camionagem e o Bairro de Nossa Senhora de Fátima, em 

Moimenta da Beira, cujo capital é de € 200.000,00 (duzentos mil euros) de capital, e que, 

com juros, representa uma dívida de cerca de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), que a 

empresa Jeremias de Macedo pretende incluir no acordo de pagamento que referiu, no 

entanto, observou que a mesma não consta do mapa apresentado, considerando que 

entende que a Câmara Municipal já pagou todas ou quase todas as dívidas inerentes à 

referida obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito do pagamento de dívidas já pagas, explicou que a decisão judicial que 

acabou de comunicar à Assembleia Municipal decorreu de um recurso, considerando que, 

na primeira instância, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, o Município foi 

condenado a pagar €1.304.000,00 (um milhão, trezentos e quatro mil euros), uma vez que 

o aludido Tribunal não reconheceu que o mesmo já tinha pagado, inclusive com uma 

sentença do Tribunal de Tabuaço, € 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil euros), que, 

com juros, ascendia ao valor de € 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil euros), 

por falta dessa informação. Ainda assim, informou que o Supremo Tribunal Administrativo 
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considerou na atual sentença € 22.000,00 (vinte e dois mil euros), que, com juros, já 

representam € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), que já foram pagos, apesar de não 

haver nenhuma sentença judicial respeitante aos mesmos, podendo a Câmara Municipal, 

quanto a esta situação, convencer a aludida empresa a não cobrar novamente um valor 

que já recebeu ou proceder ao seu pagamento e intentar uma ação contra a mesma, por 

enriquecimento ilícito, situação que já se verificou há pouco tempo, em que a mesma 

empresa foi obrigada a devolver a esta Câmara Municipal € 29.000,00 (vinte e nove mil 

euros), que já lhe tinham sido pagos duas vezes, e que estava a ser reivindicado uma 

terceira vez. Acrescentou que, considerando estas situações, a Câmara Municipal decidiu 

intentar uma ação, designada de litigância por má fé, contra essa empresa, para que a 

mesma não venha exigir o pagamento da mesma dívida mais do que uma vez. Sublinhou a 

importância do conhecimento destes factos, até para que os mesmos não se repetiram. ---- 

----- Informou que retirou, propositadamente, das contas apresentadas, os terrenos em 

expropriação, ressalvando, ainda assim, que, se os respetivos proprietários fizessem vingar 

a sua posição, o seu conjunto representaria mais cerca de € 1.000.000,00 (um milhão de 

euros) de dívida para o Município. No entanto, informou ter muito boas indicações 

relativamente às respetivas decisões dos Tribunais, de acordo com as quais, os mesmos 

estão a tender para avaliarem os terrenos em causa a valores na ordem dos € 10,00 (dez 

euros), por metro quadrado, o que representa, em alguns casos, um quinto, daquilo que 

defendiam os peritos, e uma despesa global no valor de cerca de € 500.000,00 (quinhentos 

mil euros), em vez de uma despesa de mais de € 1.000.000,00 (um milhão de euros). A 

propósito, informou, ainda, que, apesar de considerar um exagero, propôs à maioria destes 
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proprietários a celebração de um acordo de cedência dos seus terrenos pelo preço de € 

12,50 (doze euros e cinquenta cêntimos), por metro quadrado, no entanto, os mesmos 

recusaram tal proposta, porque achavam que iriam receber os € 50,00 (cinquenta euros), 

por metro quadrado, que os peritos apontaram, o que vem demonstrar que a Câmara 

Municipal é uma instituição de bem, que não tenta prejudicar as pessoas, considerando 

que ofereceu para acordo mais do que estes proprietários irão receber no Tribunal. Ainda 

assim, observou que os aludidos terrenos situam-se exatamente ao lado de outros que a 

Câmara já adquiriu por € 5,00 (cinco euros), o metro quadrado, tendo o preço mais alto 

utilizado, até ao momento, sido € 7,50 (sete euros e meio), o metro quadrado. ----------------- 

----- Relativamente aos indicadores sociais, começou por observar que o Município, durante 

o ano de dois mil e doze, realizou dezenas de atividades com crianças e com idosos. 

Informou que houve uma atividade relevante na área desportiva, que englobou vinte e seis 

equipas, onde participaram trezentos e sessenta atletas federados, ressaltando que a 

tendência de reforço destes números, em contraciclo com o que se verifica um pouco por 

todo o país, devido às dificuldades atuais, não corresponde igualmente um aumento dos 

custos da Câmara Municipal, havendo, portanto, aqui um trabalho e esforço diários de uma 

série de pessoas de associações desportivas, às quais deixou uma palavra de 

reconhecimento. Informou que o Município realizou trinta sessões de cinema, que tiveram 

mil oitocentos e noventa espectadores, o que corresponde a uma média de sessenta e três 

espectadores, por sessão, observando que a mesma, apesar de pequena, é bem melhor 

do que a média nacional. Ressaltou o esforço de reforço da Câmara de Moimenta da Beira 

enquanto uma câmara de cultura, tendo, neste sentido, sido realizadas dezoito exposições, 
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vários lançamentos de livros, várias conferências, vários espetáculos e muitas outras 

atividades, das quais destacou, devido ao seu impacto significativo, a Expodemo, 

esperando que a mesma se repita este ano, e que seja, inclusive, melhorada, deixando 

uma palavra de apreço a todos os participantes, nomeadamente às organizações ligadas à 

maçã, que tiveram uma grande proeminência neste evento, sublinhando a importância de 

transformar o mesmo, na melhor feira da maçã do País. ----------------------------------------------- 

----- Informou que, a partir de agora, o Município passará a apresentar todos os anos o seu 

Balanço Social, tendo em vista a sua caraterização global, tendo escolhido apresentar nos 

seus diapositivos, uma comparação sobre a evolução do número de trabalhadores, 

observando que se verificou uma redução de sete trabalhadores, relativamente a dois mil e 

nove. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Concluiu a sua apresentação com a pedra de toque “conjugar sustentabilidade 

financeira com desenvolvimento”, que se traduz na sua visão, que foi concretizada durante 

o ano de dois mil e doze, no sentido de reduzir o endividamento municipal, considerando 

tratar-se de uma condição crítica para viabilizar a possibilidade de o Município poder tomar 

decisões quanto ao seu desenvolvimento. ----------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para almoço às treze 

horas, tendo a sessão sido reiniciada pelas catorze horas e cinquenta e quatro minutos. ---- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, terminada a apresentação da Prestação de 

Contas de dois mil e doze, no período da manhã, abriu uma ronda de inscrições para 

intervenções acerca do ponto em apreciação. ------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Carlos Alberto de Meneses Bento congratulou-se com a forma clara e 
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esclarecedora como a Prestação de Contas de dois mil e doze foi apresentada, que facilita 

a sua interpretação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou a importância de se assistir a esta apresentação, que contribuiu, de forma 

determinante, para uma correta interpretação dos documentos, observando que quem 

tivesse acesso à declaração de voto dos vereadores da oposição e não viesse a esta 

sessão ficaria com uma ideia das contas do Município totalmente diferente. ------------------- 

---- Observou não ter moral para reivindicar a realização de mais alguma obra, defendendo 

que os valores apresentados revelam a grande obra que a Câmara Municipal está a fazer, 

que se traduz, num período de grandes dificuldades, a nível nacional e europeu, em que as 

verbas são cada vez mais escassas, na apresentação de níveis de execução superiores à 

média nacional, defendendo que se devem tecer elogios sobre a atuação do Executivo, 

dando os parabéns à Câmara Municipal, na pessoa do Senhor Presidente. ---------------------- 

----- Sugeriu a entrega dos documentos apreciados nas sessões da Assembleia Municipal 

em formato digital, de modo a reduzir-se a despesa e a ser facilitada a sua comparação 

com os documentos dos anos anteriores. ------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal pela sua tentativa de expor de uma forma mais simplificada e intuitiva as contas, 

de modo a viabilizar a sua compreensão, apesar do seu caráter complexo. ---------------------- 

----- Relativamente aos documentos apresentados, começou por observar que grau de 

execução orçamental foi de 59,15%, que pode ser classificado como positivo, quanto à sua 

evolução, uma vez que subiu em 5,19%, relativamente ao ano anterior, e quando 
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comparado com a média nacional. No entanto, defendeu que o mesmo continua a ter um 

percentual muito abaixo do desejável, considerando que se pretende que esta prestação de 

contas seja o mais objetiva e exequível, na altura da sua elaboração, para a 

responsabilidade das contas públicas do Município e de todos nós. Assim, reiterou a 

necessidade das contas apresentadas serem o mais realistas possível, observando que, 

caso esta percentagem fosse transferida para uma conta familiar, estes resultados ao fim 

de um ano poderia trazer graves problemas, uma vez que a mesma apresentaria uma 

diferença abismal entre o deve e o haver, relativamente ao planeado para este ano. ---------- 

----- Observou que se verificou um aumento da receita relacionada com os impostos diretos 

na ordem dos 4%, no entanto, também se identificou um desvio dos rendimentos de 

propriedade, com uma taxa de execução de 20%, tendo ficado de fora das previsões do 

Executivo cerca de € 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil euros), em 

receitas. Acrescentou que se verificou a mesma situação nas transferências de capital, que 

incluem o FEF de capital, no valor de € 2.053.215,00 (dois milhões e cinquenta e três mil, 

duzentos e quinze euros), que tiveram uma taxa de execução de 43,91%, mas que 

representa, segundo o documento apresentado, um peso estrutural nas receitas de capital, 

na ordem dos 82,19%, identificando-se, portanto, um grande desvio que representa € 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil euros), a menos nas receitas previstas, 

relativamente ao Orçamento inicial. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às despesas, realçou os pontos com as despesas de pessoal, que 

representam um peso estrutural de 42,71%, ou seja, de € 2.574.000,00 (dois milhões, 

quinhentos e setenta e quatro mil euros), que absorvem, por completo, todas as receitas de 
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impostos diretos, no valor de € 958.000,00 (novecentos e cinquenta e oito mil euros), de 

impostos indiretos, no valor de € 57.195,00 (cinquenta e sete mil, cento e noventa e cinco 

mil euros), de taxas e multas, no valor de € 86.000,00 (oitenta e seis mil euros), de venda 

de serviços, no valor de € 766.000,00 (setecentos e sessenta e seis mil euros), e que 

perfazem um total de € 1.870.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil euros), e, 

considerando que este valor, ainda assim, é insuficiente, absorve outras fontes de receita, 

o que limita a gestão da Autarquia à gestão das transferências correntes. ------------------------ 

----- Perante a diminuição das transferências de capital para as freguesias, na ordem dos 

38% de dois mil e onze para dois mil e doze, sublinhou a necessidade de ser dada mais 

primazia às mesmas, que, por vezes, substituem as obrigações do Executivo. ------------------ 

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, comunicou ter verificado, até com 

curiosidade, a liquidação de parte de valores associados ao Centro Escolar de Sever, Caria 

e Vila da Rua, não sabendo se a mesma respeitou a projetos, obras ou aquisição de 

terrenos. No entanto, considerando que com a reformulação do projeto do Centro Escolar 

de Moimenta da Beira, que implicou um aumento do número das suas salas, o Município 

não poderá candidatar-se a mais nenhum programa para outro centro escolar, questionou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal se este será um sinal, por parte do Executivo, de 

que pretende avançar, por conta e risco, na execução destes Centros Escolares, e se 

pretende construir estes, em detrimento dos restantes Centros Escolares de Leomil, Alvite 

e Peva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, tendo 

apenas identificado cerca de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) de transferências 
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correntes para a sua junta de freguesia e nenhumas de capital, à semelhança do que tem 

feito nos anos anteriores, reiterou a importância de ver contempladas nas contas 

apresentadas, algumas obras para a sua Freguesia, particularmente, a instalação do novo 

reservatório de água de Leomil, para armazenar a água da serra para alguns fontenários, 

considerando que o atual, devido à sua quota, compromete o abastecimento a zonas mais 

elevadas, e à sua degradação, desperdiça muita água e requer o reforço de aditivos para a 

sua purificação, devido à infiltração de matéria estranha, o que, por sua vez, faz com que a 

água tenha um forte sabor a cloro e que contenha produtos corrosivos para as panelas da 

cozinha. Assim, considerando a provável verticalização do sistema de distribuição em 

baixa, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o que irá acontecer com 

o aludido depósito, dado que ele pertence à Junta de Freguesia, não estando disponível 

para cedê-lo às ATMAD. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou, ainda, que estranhou não ver qualquer verba contemplada para a 

conclusão do saneamento de Semitela, para a pavimentação do arruamento destruído 

pelas obras do mesmo saneamento, para a ligação do saneamento do Guardal, para a 

execução de outros ramais que são necessários, bem como para as restantes obras, que 

todos os anos solicita à Câmara Municipal. Relativamente à possibilidade da celebração de 

protocolos para a realização destas obras e também para a recuperação de caminhos 

agrícolas, que teriam a majoração de 10%, sugerida pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, comunicou que a sua Junta de Freguesia tem arranjado muitos caminhos, não 

tendo apresentado protocolos para esse efeito, e que o protocolo celebrado neste mandato 

talvez não desse sequer para a realização de uma dessas obras, que considera 
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ultrapassarem um pouco o âmbito das competências e das possibilidades financeiras da 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, considerando que a Freguesia de Leomil não pode estar muito satisfeita com a 

Prestação de contas apresentada, comunicou que se absterá na respetiva votação. ---------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo começou por observar que as contas estão 

bem elaboradas e que a apresentação e os elementos disponibilizados para a sua análise 

são suficientes, e que é do conhecimento de todos o reflexo dos constrangimentos 

financeiros nas mesmas. No entanto, informou considerar que a mesma foi além dos 

elementos constantes na Prestação de contas, não tendo apreciado o realce do impacto 

nas contas que teriam os montantes da dúvida, se não fossem pagos, a juntar ao 

acréscimo daquilo que foi reduzido, até porque o Município sempre honrou os 

compromissos que assumiu, como é do conhecimento do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, considerando que é das pessoas que há mais tempo participa nas atividades do 

mesmo, desde a década de noventa. Assim, observou que a dívida constitui um dos 

instrumentos de que o Município tem de se socorrer para preparar o seu futuro, como será 

o caso do empréstimo decorrente do PAEL, no valor de cerca de € 2.500.000,00 (dois 

milhões e meio de euros), destinado à regularização da dívida de curto prazo, que se 

afigura, inclusive, insuficiente, considerando que a dívida de curto prazo ascende a € 

6.000.000,00 (seis milhões de euros) e que não é possível manter dívidas de curto prazo 

superiores a noventa dias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao desenvolvimento económico do Município, informou considerar que 

chegou o momento do Senhor Presidente da Câmara Municipal mostrar mais ação e de 
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fazer menos propaganda, pois começa a ser nítido para os munícipes o desgaste das suas 

intenções e do seu discurso, defendendo que pequenas obras poderiam mostrar o apoio 

que o Município pretende dar para o desenvolvimento económico e a vontade de dar as 

condições mínimas à sua população, dando como exemplos a recuperação de um 

arruamento de duzentos metros, sito em Leomil, que serve quatro habitações e uma 

unidade industrial, a Perfilmate, onde esteve anteriormente a Insercol, que emprega várias 

pessoas e apresenta uma dinâmica interessante, a requalificação do caminho, muito 

degradado, de duzentos metros que serve a Vacaria, sita em Vila da Rua, a qual o 

Município coloca na comunicação social como exemplo de dinâmica, e a reparação do 

caminho da Semitela, de cento e cinquenta metros, questionando-se se a mesma não foi 

realizada, durante três anos, devido à eventual reduzida percentagem de votos que a sua 

população deu ao partido vencedor nas eleições autárquicas. --------------------------------------- 

----- Relativamente à Expodemo, um evento conotado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal como uma grande realização, observou que o mesmo, à semelhança de outros, 

foi realizado para consumo interno, considerando que apenas foi publicitado pelos meios 

de comunicação interna, não tendo havido uma televisão ou uma rádio, de âmbito nacional, 

que procedesse à sua divulgação, sublinhando a necessidade de o Município ser projetado 

para o exterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ressaltou a necessidade de, já que os constrangimentos financeiros não permitem a 

realização de novas obras, pelo menos, ser preservado o património existente, dando como 

exemplo o já mencionado caminho agrícola, que liga Sarzedo a Leomil. -------------------------- 
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----- Sublinhou a necessidade de ser avaliado o arrastamento das negociações realizadas, 

no âmbito dos processos contenciosos, considerando que, durante os quase quatro anos 

que passaram, o Município não teve qualquer benefício decorrente das mesmas, o que 

conduz a penalizações pelo máximo, com juros elevadíssimos, que constituem um 

acréscimo incomportável de encargos. -------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua concordância com as considerações vertidas na declaração de voto 

dos vereadores da Coligação “Unidos Pelo Futuro – PPD/PSD – CDS/PP”, por se identificar 

com as mesmas, ainda que não as comente. ------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia começou por dar a ênfase merecida à 

exposição exaustiva e bem estruturada que o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez 

destes documentos, considerando que a mesma, além de tecnicamente bem realizada, foi 

de uma grande habilidade política. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Ressaltou que o contexto atual é totalmente distinto do que se observava até dois mil e 

nove, no atinente às oportunidades de captação de investimentos comparticipados pelos 

fundos comunitários e às próprias regras em termos de restrição ao endividamento. Assim, 

face a este novo contexto, informou compreender o projeto de gestão do Senhor 

Presidente da Câmara, que passa pela prioridade de equilibrar as contas públicas, no 

sentido de aspirar a impor o seu próprio projeto. Acrescentou que este projeto exalta uma 

preocupação com o desenvolvimento social, que considera primordial, esperando que a 

situação conjuntural não comprometa uma política social sustentável, substituindo-se por 

uma política de caridade. Ainda assim, observou que não há crescimento e 

desenvolvimento sem investimento, sendo necessários projetos estruturantes que 
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dinamizem as economias, ressaltando a necessidade de haver um critério muito rigoroso 

na sua escolha. Nesta senda, considerando a impossibilidade de acesso a outros recursos, 

que permitam investimentos diretos do Município, ressaltou a necessidade de os poucos 

recursos disponíveis serem canalizados para as áreas consideradas prioritárias, devendo o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal negociar com as juntas de freguesia ou até com 

as outras instituições do Concelho, nesse sentido, conforme já acontece com a majoração 

de projetos das autarquias que visem o desenvolvimento da agricultura. ------------------------- 

----- Relativamente à análise da dívida, observou que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com toda a legitimidade, realçou exaustivamente o esforço de redução da dívida 

do Município e conseguiu perspetivar as implicações de eventuais decisões desfavoráveis 

dos processos que correm em Tribunal. Ainda assim, tendo em vista a compreensão da 

política que o Senhor Presidente da Câmara Municipal terá necessidade de adotar, 

decorrentes das implicações do empréstimo do PAEL, obrigatório, por força das 

circunstâncias, defendeu que as mesmas deveriam ter sido incluídas, na apresentação das 

contas, considerando que o mesmo, ainda que substitua uma dívida de curto prazo por 

uma dívida de médio prazo, terá encargos que sobrecarregarão o Orçamento da Câmara 

Municipal, obrigando a uma gestão mais contida e mais rigorosa, com a agravante de que o 

seu valor se afigura reduzido para a concretização do objetivo de o Município deixar de ter 

dívidas de curto prazo, superiores a noventa dias. Acrescentou que o aludido empréstimo 

terá também implicações indiretas de várias naturezas, tais como a colocação de alguns 

impostos e taxas na sua quota máxima. -------------------------------------------------------------------- 
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----- Manifestou a sua perplexidade com a decisão judicial que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal comunicou à Assembleia Municipal, observando que a mesma parece 

ser de outro mundo e que só pode ter ser tomada devido ao total desconhecimento dos 

encargos que envolvem aquele tipo de obra, considerando tratar-se de uma estrada de dez 

quilómetros, com menos de seis metros de largura, o que perfaz sessenta mil metros 

quadrados, que custou cerca de € 700.000,00 (setecentos mil euros) ao Município, ou seja, 

€ 30,00 (trinta euros), por metro quadrado, quando o preço praticado na altura seria de 

cerca de € 10,00 (dez euros), pelo que o encargo decorrente desta decisão judicial, de 

cerca de € 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil euros), vem sextuplicar aquele que seria 

o seu custo normal. Assim, informou considerar a aludida decisão inadmissível, temendo 

que mais decisões judiciais incoerentes, sejam tomadas, dando como exemplo o processo 

que se encontra em litígio, respeitante à beneficiação da estrada que liga Moimenta da 

Beira a Tabuaço, sobre a qual dois técnicos, um de Moimenta da Beira e outro de Tabuaço, 

no seu relatório de avaliação, referiram que o respetivo empreiteiro já teria recebido um 

montante superior ao seu efetivo valor. Pelo exposto, apelou a que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal recorra aos melhores juristas a fim de se perceber se existe alguma 

forma de, pelo menos, ser mitigado o impacto desta clara injustiça, manifestando a sua 

disponibilidade para colaborar com o Município, na qualidade de testemunha presencial. --- 

----- Relativamente à Conta de Gerência, conquanto não se consigam os resultados 

esperados, informou considerá-los muito bons, lembrando, inclusive, que disse ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, há alguns anos, que níveis de execução na ordem dos 

50% e 60% eram muito bons, quando as médias dessa altura eram também de cerca de 
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35% e 40%. Ressaltou que a aproximação do nível de execução do nível de previsão é 

impossível numa conjuntura em que se transita de um quadro comunitário para o outro. 

Ainda assim, observou que, por exemplo, o aumento da canalização de fluxos de verbas 

para as duas obras estruturantes do Município no presente mandato, designadamente o 

Complexo Desportivo e o Complexo Escolar, pode ter sido circunstancial, principalmente na 

segunda, para onde foram canalizadas e concentradas a maior parte das comparticipações 

comunitárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar de ter lido a declaração de voto da Coligação “Unidos Pelo Futuro – PPD/PSD 

– CDS/PP” e lhe parecer que seguiria algumas opções estratégicas distintas, não votará 

contra a Prestação de Contas, pois é o resultado de uma estratégia política legítima em 

que algumas escolhas se compreendem face à atual conjuntura económica e financeira. --- 

 ----- O Presidente da Assembleia Municipal, dentro da tónica colocada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal na evolução e na tendência, louvou o seu trabalho, bem 

como o da sua equipa, que permitiu, apesar das dificuldades decorrentes do deferimento 

da dívida municipal e das dificuldades externas atuais, em que se verifica um decréscimo 

de receitas e de investimento no setor público, não só um aumento da taxa de execução, 

como também do valor absoluto da receita do Município. ---------------------------------------------- 

----- Ressaltou, ainda, o facto de dois mil e doze, um ano em que o QREN se encontra 

encerrado, não possibilitando a candidatura de novos projetos, e em que as receitas sofrem 

uma acentuada diminuição, condicionantes acentuadas pelo peso excessivo do serviço de 

dívida, ter sido o ano de maior arrecadação de fundos comunitários de sempre do 

Município, conforme referido pelo Senhor Presidente da Câmara, na sua apresentação da 
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Prestação de Contas, o que se deve unicamente à execução, sem desvios, do projeto do 

Centro Escolar, já em curso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a previsibilidade e a sustentabilidade, duas condicionantes 

fundamentais para o desenvolvimento do Município, se verificaram nos últimos três anos, 

não se tendo registado oscilações que comprometam a gestão do seu futuro. ------------------ 

----- Defendeu que, ao longo destes três anos, Moimenta da Beira voltou a ter a 

centralidade, no conjunto de municípios vizinhos, para a qual esteve sempre vocacionada. - 

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por solicitar que a 

sua intervenção seja lida como uma forma de servir, no sentido de explicar melhor os 

documentos em apreciação, em abono da verdade do passado e do presente, de modo a 

ser possibilitada a construção do futuro do Município desejado. ------------------------------------- 

----- Agradeceu pelas palavras elogiosas do deputado Carlos Alberto de Meneses Bento. 

Relativamente ao envio dos documentos das sessões da Assembleia Municipal, pela via 

eletrónica, observou ser o maior interessado no mesmo, para efeitos de poupança e não de 

transparência, considerando que estes documentos e a respetiva apresentação, 

imediatamente a seguir à sua explanação e aprovação, são publicados no site do 

Município, tendo, inclusive, já solicitado à Mesa deste Órgão que faça o favor de lhe fazer a 

relação dos deputados que prescindem do seu envio em papel. Acrescentou que a aludida 

publicação dos documentos e da respetiva apresentação vem refutar a ideia de alguma 

habilidade presente na mesma, defendida por alguns deputados, considerando que quem 

assume colocar todos os dados à disposição de todos não é habilidoso, mas sim 

transparente, assumindo as suas responsabilidades, dando a possibilidade de as pessoas, 
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legitimamente, cobrarem eventuais desvios entre o que consta dos mesmos e a realidade. 

Apesar de naturalmente a aludida apresentação integrar a interpretação de dados, 

ressalvou que os mesmos são produzidos, em termos técnicos, pelos serviços da Câmara 

Municipal, que servem a todos de igual maneira, pelo que solicitou que estas 

apresentações e esta transparência sejam tidas na verdadeira conta que têm. ----------------- 

---- Em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, começou por agradecer as 

referências que o mesmo realizou, relativas à apresentação dos documentos em análise, 

lembrando que a mesma exige um grande trabalho, não só da sua parte, como também de 

um conjunto de colaboradores do Município, muitas vezes fora do seu horário de trabalho. - 

----- Informou que o mesmo deputado fez referências que não são exatas respeitantes às 

taxas de execução. Refutou o facto de a taxa de execução, apesar de tudo, ser baixa, 

considerando que ela é melhor do que era nos dois anos anteriores e muito melhor do que 

a média nacional, ainda assim, observou que gostaria de apresentar taxas de execução 

mais elevadas, o que fará, se continuar a ser Presidente da Câmara Municipal, daqui por 

alguns anos, considerando que lhe será possível reduzir o valor do Orçamento, através da 

diminuição da dívida, baixando, assim, a expectativa, tendo também a fundada esperança 

de poder melhorar a execução, o que lhe permitirá apresentar taxas entre os 85% e os 

90%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Concordou que os rendimentos de propriedade são substancialmente inferiores aos 

rendimentos previstos, no valor de cerca de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros), 

lembrando que, aquando da apresentação do Orçamento à Assembleia Municipal, informou 

que o mesmo era, do ponto de vista técnico rigoroso, no entanto, havia algumas rubricas 
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que, para poderem acomodar as dívidas, não podiam ser rigorosas, e que, esta rubrica 

seria aquela que, à partida, teria menos fiabilidade. Ressalvou, ainda assim, que o valor 

colocado na mesma rubrica é legítimo, considerando que o mesmo era viável e seria 

atingido se fossem alienadas as casas da Barragem do Vilar, cujas escrituras estão 

praticamente em condições de serem lavradas, e se fossem verificados os acordos 

respeitantes ao parque eólico. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que o mesmo se passou no atinente às receitas de capital, no valor de cerca 

de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), correspondentes às expetativas de 

comparticipação de um conjunto de projetos, considerando que não havia nenhuma razão, 

no momento da sua projeção, em dois mil e onze, para acreditar que as mesmas não se 

verificariam em dois mil e doze, o que veio a acontecer, pelos motivos que já referiu. --------- 

----- Constatou, assim, que foi exatamente nas duas rubricas que acabou de referir que 

basicamente residiu a diferença entre a realização e a projeção. ------------------------------------ 

----- Admitiu que, em absoluto, poder-se-á ter a perceção de que as despesas de pessoal 

são elevadas, no entanto, a mesma é contrariada em termos comparativos, considerando 

que, até dois mil e nove, as mesmas aumentavam sempre e, desde esse ano, têm vinda a 

diminuir, verificando-se uma tendência para a sua eficiência. Sublinhou que, mesmo que 

lhe fosse permitido reduzir estas despesas abruptamente, não o faria, considerando que 

estão em causa famílias e a economia local, ressaltando, ainda assim, que a 

insustentabilidade do seu crescimento terminou. --------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao movimento dos valores respeitantes aos Centros Escolares, 

observou tratarem-se de alterações orçamentais, que retiraram os reduzidos valores que 
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estavam previstos nessas rubricas. Esclareceu que o Município não tem, neste momento, 

nenhuma intenção de avançar com a construção de nenhum desses centros escolares, 

pretendendo apenas terminar aquele que se encontra em execução, bem como dotar as 

atuais escolas das condições adequadas, para que os alunos possam ter um ensino de 

qualidade nas mesmas, enquanto houver um número de alunos suficientes que assegure a 

sua continuidade. Nesse sentido, informou que a EB1 de Leomil foi alvo de obras de 

reparação, tendo em vista assegurar condições mínimas adequadas de ensino, e que, caso 

se afigure necessário, serão realizadas obras da mesma natureza nas restantes escolas. – 

----- No atinente à redução das receitas destinadas às freguesias, defendida pelo mesmo 

deputado, refutou esta ideia, observando que, no período homólogo do mandato anterior, 

ou seja, nos anos de dois mil e seis, sete e oito, o conjunto das freguesias recebeu, em 

transferências, correntes e de capital, cerca de € 1.067.000,00 (um milhão e sessenta e 

sete mil euros), e que, nos anos de dois mil e dez, onze e doze, receberam, nas mesmas 

transferências, cerca de € 1.091.000,00 (um milhão e noventa e um mil euros). ---------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, 

ressaltou que todos os problemas graves que o Município vivencia, nomeadamente os 

respeitantes às obrigações decorrentes dos seus empréstimos e do seu défice nas águas, 

nos resíduos e na educação, entre outros, respeitam a todas as suas freguesias, 

considerando que, por um lado, os mesmos representam os valores que a Câmara 

Municipal coloca ao serviço da população de todas as freguesias e, por outro lado, 

influenciam diretamente o volume de transferências disponível para as mesmas. -------------- 
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----- Relativamente ao facto da Junta de Freguesia de Leomil só ter recebido, durante o ano 

passado, € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) de transferências correntes, ressaltou que, 

enquanto esta autarquia teve um corte muito significativo do Estado, à semelhança das 

demais, teve um aumento do Município, que representou, neste ano, mais € 3.000,00 (três 

mil euros), do que no período homólogo do anterior mandato, sendo que o mesmo, apesar 

de reduzido, foi concedido num momento em que a Câmara Municipal recebeu menos € 

300.000,00 (trezentos mil euros). Acrescentou que, nos últimos três anos, anteriores a este 

mandato, a referida Autarquia recebeu € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), em 

transferências correntes, e que no período homólogo deste mandato recebeu € 67.000,00 

(sessenta e sete mil euros). Assim, apesar de compreender perfeitamente a vontade das 

Autarquias em serem contempladas com um valor superior, em transferências, apelou a 

que as pessoas não sejam injustas com o Município. --------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao futuro depósito de água de Leomil, observou que, apesar de a sua 

construção ser da responsabilidade da Câmara Municipal, a mesma está transferida para 

as ATMAD, no âmbito do acordo celebrado com as mesmas nesse sentido, acreditando 

que a mesma ainda não se verificou devido às dificuldades financeiras que aquela empresa 

atravessa. Relativamente à ideia defendida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Leomil, António José de Macedo, de não disponibilizar o atual depósito de água às 

ATMAD, no caso de se verificar a verticalização dos serviços de água, observou que, no 

caso de a construção do referido depósito não se realizar antes da mesma, o que espera 

que não aconteça, a sua população ficará sem água. -------------------------------------------------- 
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----- Relativamente à impossibilidade de serem celebrados protocolos para a realização de 

todas as obras necessárias para a Freguesia de Leomil, lembrou que sugeriu três soluções 

para a recuperação de um caminho agrícola, sendo que a terceira passaria pela majoração 

do seu projeto, e, relativamente à da Estrada da Semitela, manifestou a sua estranheza por 

o referido autarca classificar a sua recuperação como uma prioridade absoluta e ter 

escolhido protocolar um arruamento que se encontrava pavimentado, em detrimento da 

mesma. Assim, ainda que naturalmente respeite as opções das Juntas de Freguesia, 

sublinhou que as mesmas terão de as assumir, tal como o Município assume as suas. ------ 

----- Refutou a alegada inexistência, nas contas do Município de dois mil e doze, de 

pagamentos relacionados com o saneamento de Semitela. ------------------------------------------- 

----- Sublinhou que os assuntos trazidos pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Leomil, a esta Assembleia Municipal, são discutidos pessoalmente, dando, inclusivamente, 

explicações que o mesmo parece compreender, observando, por exemplo, que, há poucos 

dias, o informou que a Estrada de Semitela integrava um conjunto de pavimentações que 

estão agora em concurso, tendo-lhe dito, há algum tempo, que a mesma não pôde ser 

realizada anteriormente devido às dificuldades financeiras do Município. Observou que já 

poderia ter sido realizada uma pavimentação da aludida estrada, que contemplasse o 

suprimento dos seus buracos, que ficaria muito menos onerosa para o Município, no 

entanto, decidiu fazer uma opção de risco, que assume, que passa por proporcionar uma 

devida pavimentação desta via, que assegure a sua qualidade nos próximos anos. ----------- 

----- Constatou que o deputado António José Tojal Rebelo, no início da sua intervenção, só 

faltou responsabilizá-lo pelas dívidas do Município, não aceitando, no entanto, nenhuma 
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responsabilidade sobre a situação financeira do mesmo, até trinta e um de dezembro de 

dois mil e nove. Lembrou que não teve funções diárias no Executivo nos últimos dezasseis 

anos, à exceção do mandato de mil novecentos e oitenta e nove, durante dois ou três anos, 

durante a presidência do Senhor Alexandre Cardia. Acrescentou que sempre manifestou a 

sua oposição relativamente às dívidas contraídas, nas suas declarações de voto, 

debatendo-as, inclusive, na Assembleia Municipal, por vezes até com argumentos 

contundentes, no sentido de tentar influenciar a governação, considerando que era essa a 

sua obrigação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Refutou a afirmação de que as dívidas da Câmara Municipal sempre foram contraídas 

para ser pagas, defendendo que pagar as dívidas significa mantê-las ou diminuí-las, não 

aumentá-las, o que não se verificou nos dez anos, anteriores a este mandato, em que se 

verificou o seu aumento médio anual no valor de € 900.000,00 (novecentos mil euros). ------ 

----- Relativamente ao facto de o empréstimo contraído no âmbito do PAEL também ter de 

ser pago, sublinhou que o mesmo não aumenta a dívida do Município, transfere sim a 

dívida de curto prazo para a dívida de médio e longo prazo, e que, apesar de ter condições 

muito negativas, possibilitará à Câmara Municipal, por um lado, beneficiar da taxa de juro 

da República na ordem dos 3,5%, acrescida de 0,15%, muito inferior às taxas comerciais, 

e, por outro lado, cumprir um conjunto de obrigações que, por sua vez, permitirão colocar 

algum dinheiro na economia, sendo que, apesar de beneficiar em maior escala empresas 

com as ATMAD, também contempla o pagamento de dívidas a dezenas de fornecedores 

locais. Ressaltou que mesmo com a contratação deste empréstimo, que irá permitir a 

diminuição da dívida de curto prazo em cerca de € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
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mil euros), terá sido possível à Câmara Municipal diminuir a sua dívida de médio e longo 

prazo, durante este mandato, em cerca de € 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

euros), defendendo que é legítima a contratação de metade do valor da dívida que foi 

amortizada durante este período. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo identificado, também, na intervenção do deputado António José Tojal Rebelo, a 

tentativa de desvalorização do seu apoio às atividades económicas, que defendeu que 

gostaria de ver mais ação e menos propaganda, começou por observar que, relativamente 

à ação, enquanto Presidente da Câmara Municipal, terá uma boa classificação, 

considerando que está sempre presente em todas as atividades económicas relevantes 

para o Município. Quanto à realização de investimentos destinados à atividade económica, 

informou que há também na vontade do Presidente da Câmara Municipal uma prática para 

que esses investimentos se realizem, reiterando que o Município tem uma candidatura no 

valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros), para esse efeito, que implicou o dispêndio 

de centenas de milhares de euros para a realização dos respetivos projetos, não sendo da 

sua responsabilidade a suspensão e reprogramação do QREN, esperando que o Senhor 

deputado, no caso de se verificar a sua aprovação, na qual tem fundada esperança, faça o 

devido reconhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que o mesmo deputado apelou a que houvesse menos propaganda e, no 

momento imediatamente seguinte, lamentou a falta de televisões na Expodemo, pelo que 

apelou a alguma coerência nas posições manifestadas, até para perceber o que cada um 

defende. Acrescentou que, se a Expodemo só pecou por não ter televisões, talvez este ano 

tal não se verifique, considerando que há a possibilidade de este evento ser divulgado por 
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esses meios de comunicação, esperando que, caso tal se verifique, o aludido deputado 

reconheça positivamente essa divulgação. Ainda assim, informou considerar que o aludido 

evento foi um êxito, inclusive com a colaboração do mesmo deputado, esperando que ele 

esteja, este ano, com o mesmo empenhamento que esteve no ano passado. A propósito, 

ressaltou que as televisões estiveram em Moimenta da Beira, durante o ano de dois mil e 

doze, porventura mais vezes do que estiveram nos últimos dez anos, pelo que, se o 

investimento se medisse por essa realidade, também estaria aí muito confortável, 

defendendo que os produtos locais e o território deverão também ser vendidos e 

divulgados por esses meios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a requalificação do arruamento, que serve a Perfilmate e um conjunto 

de pomares, faz parte de um pacote de intervenções, como é do conhecimento do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, assumindo, ainda assim, que o mesmo já 

deveria ter sido realizado. No entanto, explicou que aguarda há meses a aprovação do 

PAEL, que possibilitará o cumprimento de um conjunto de regras relacionadas com a Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que, por sua vez, viabilizará o lançamento de 

um conjunto de obras. Observou, ainda, que há municípios que têm dificuldades financeiras 

semelhantes, que pararam todas as suas atividades, não sendo esse o caso do Município 

de Moimenta da Beira. Ainda assim, assumiu que tem feito um diferimento no tempo, no 

sentido de, por um lado, conseguir mais algum fôlego financeiro, e de, por outro lado, 

dispor das condições que lhe permitam avançar com concursos sem que possa, com isso, 

estar a violar qualquer disposição legal. -------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à vacaria de Vila da Rua, observou que a pavimentação do seu 
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arruamento será realizada quando constituir uma prioridade para a respetiva Junta de 

Freguesia, não dependendo exclusivamente da sua vontade. ---------------------------------------- 

----- Quanto à afirmação de que ainda não realizou a pavimentação da estrada de Semitela, 

porque teve lá menos de 50% dos votos, observou não ter a mínima noção de quantos 

votos teve nessa localidade, tendo a convicção de que, a maioria da população lhe faz hoje 

a justiça de saber que não distingue ninguém no Concelho, ressaltando, ainda assim, que, 

caso fosse sua intenção angariar os votos dos seus habitantes, não seria através da sua 

ostracização, mas sim precisamente pelo caminho oposto. Assim, observou que, apesar 

de, possivelmente, esta não distinção seja de difícil reconhecimento, por parte do Senhor 

deputado, também é uma condição para que, no Concelho de Moimenta da Beira, as 

pessoas tenham, da intervenção política, a visão de que há uma época própria em que são 

disputadas as eleições, na qual há, não só o direito, como a obrigação de serem 

confrontadas ideias, e de que, a partir do momento da sua eleição, passa a ser o 

Presidente da Câmara Municipal de todos os seus habitantes. -------------------------------------- 

----- Relativamente aos processos judiciais em curso, sublinhou que não teve a 

oportunidade de estabelecer negociações para a liquidação das dívidas a que respeitam, 

até porque já tinham todos sido decididos em primeira instância. A propósito, lembrou que 

a ação judicial que a Higino Pinheiro intentou contra a Câmara Municipal, no valor de cerca 

de € 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil euros), nas mesmas condições do Acórdão agora 

conhecido, faria com que o Município, daqui por dois ou três anos, fosse condenado a 

pagar esse valor acrescido de juros, desde há cerca de sete anos, o que perfaria uma 

dívida de cerca de setecentos ou oitocentos mil euros, tendo conseguido evitar tal 
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desfecho, através da negociação que encetou com esta empresa, que permitiu a 

diminuição da dívida para cerca de € 330.00,00 (trezentos e trinta mil euros), a liquidar em 

dois anos. Explicou que os acordos que celebra são no sentido de ser possibilitada a 

diluição no tempo da liquidação da dívida, que, até ao momento, não implicaram o 

pagamento de juros vincendos, conquanto não possa garantir que o mesmo não se venha 

a verificar futuramente, estando disponível para manter a Assembleia Municipal sobre a 

evolução das conversações que foram agora encetadas no dia quinze deste mês, três dias 

após conhecer o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo. ------------------------------------- 

----- Relativamente à declaração de voto dos Senhores Vereadores da Coligação “Unidos 

Pelo Futuro – PPD/PSD – CDS/PP”, considerando que o Senhor deputado não referiu com 

o que é que, em concreto, concorda que esteja inserto na mesma e o que daí 

eventualmente contradiga o que diz, apenas observou que a mesma refere que o Município 

tem uma dívida um pouco superior a € 11.000.000,00 (onze milhões de euros) e que, uma 

declaração semelhante, respeitante ao Orçamento, referia que o Município chegaria a 

dezembro de dois mil e doze com uma dívida superior a € 12.000.000,00 (doze milhões de 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, sublinhou que a sua 

apresentação não foi revestida de qualquer habilidade política, mas sim de uma leitura 

daquilo que são os números, admitindo, como sempre fez, que possa haver outras leituras.  

----- Manifestou a sua concordância quanto à necessidade de haver critério na escolha de 

investimentos e da existência de oportunidades para certos investimentos em determinados 
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momentos, no entanto, ressaltou que há outros fatores que têm de ser tidos em 

consideração, que abordará a seguir. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que já foram discutidas, na Assembleia Municipal, as implicações direitas e 

indiretas do PAEL, tendo dado, inclusive, a sua visão acerca das mesmas, estando 

disponível para voltar a abordar este assunto, desde que este Órgão o entenda, 

considerando que, do ponto de vista formal, não será tomada mais nenhuma decisão 

acerca do mesmo. Aproveitou para sublinhar que PAEL é uma decorrência da situação 

financeira do Município e não uma vontade do Presidente da Câmara Municipal, afastando 

a responsabilidade pela sua contratação e consequentes implicações negativas, que, 

inclusive, tentam que lhe ser imputada pelos senhores vereadores da coligação “Unidos 

Pelo Futuro – PPD/PSD – CDS/PP”, na sua declaração de voto, ressalvando, ainda assim, 

que o Município se encontra numa situação financeira muito mais confortável do que 

aquela que encontrou, quando foi eleito Presidente. Acrescentou que o programa financeiro 

de amortização do PAEL custará à Câmara cerca de € 20.000,00 (vinte mil euros), por 

mês, o que corresponde a cerca de 10% a 15%, relativamente à média montante das 

amortizações realizadas atualmente, que se situa na ordem dos € 180.000,00 (cento e 

oitenta mil euros). Ressalvou, ainda assim, que há uma previsão respeitante à amortização 

de empréstimos, de acordo com a qual os encargos mensais cairão significativamente nos 

próximos anos, permanecendo apenas os empréstimos de mais longo prazo. ------------------ 

----- Concordou que o valor elevado de fundos comunitários, recebido durante o ano de 

dois mil e doze, se deveu à execução do Centro Escolar de Moimenta da Beira, 

constatando, no entanto, que o mesmo não foi realizado de acordo com o projeto inicial que 
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encontrou, quando foi eleito Presidente da Câmara. Explicou que a Câmara Municipal 

decidiu não avançar com o aludido projeto, considerando que a proposta mais baixa para a 

sua execução se situava na ordem dos € 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

euros), um valor muito superior aos € 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil euros) 

que se pressupunha que a obra custasse, e que o valor elegível contratado era de € 

2.179.000,00 (dois milhões, cento e setenta e nove mil euros), com uma comparticipação 

FEDER no valor de € 1.525.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil euros). Posto 

isto, a Câmara Municipal candidatou este novo projeto, cuja realização está quase 

concluída, que dispõe de mais cinco salas do que anterior, custa um valor inferior do que 

custaria o primeiro e cuja comparticipação financeira se estima ser na ordem dos € 

3.062.000,00 (três milhões e sessenta e dois mil euros), que corresponde a mais do dobro 

do que a do primeiro. A propósito, ressaltou que, apesar de a comparticipação deste 

projeto ser de 85% e de a comparticipação do primeiro projeto ser de 70%, os 15% de 

diferença, não representariam cerca de € 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros) 

a mais que a Câmara Municipal irá receber. Observou, assim, que esta obra foi programa 

de forma adequada, projetada de forma adequada, esperando que seja também terminada, 

do ponto de vista físico, de forma adequada, concluindo, assim, que o que conduziu ao 

elevado valor recebido em fundos comunitários, no ano de dois mil e doze, não se deveu 

só à oportunidade, mas também à programação e à eficiência. -------------------------------------- 

----- Comunicou que há a possibilidade de o Município vir a receber um valor superior em 

fundos comunitários, em dois mil e treze, considerando a aprovação, já neste ano, de um 

conjunto de três candidaturas respeitante à prevenção de incêndios florestais, nos valores 
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de € 807.000,00 (oitocentos e sete mil euros), de € 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil 

euros) e de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), o que perfaz um total de cerca de € 

1.000.000,00 (um milhão de euros), com uma comparticipação a uma taxa que ronda os 

100%. A propósito, sublinhou que nem todos os municípios beneficiarão destas 

comparticipações, sendo que as mesmas se devem ao trabalho de uma equipa que se 

esforça nesse sentido, dando como exemplo a intervenção muito significativa que o 

colaborador Eduardo Seixas teve neste projeto, não admitindo a ideia de que o que 

acontece de bom ao Município é por acaso e que o que acontece de mau é porque alguém 

o provocou, até porque assume todas as situações. ---------------------------------------------------- 

----- Concordou com o deputado José Agostinho Gomes Correia, com o facto da decisão 

judicial só poder ser de outro mundo, observando que a estrada, a que a mesma reporta, 

foi adjudicada por cerca de € 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil euros), com as 

condições que tem, porventura com menos um metro de largura, que em cinco que terá 

agora, corresponderia a 25% da obra, ou seja, cerca de € 90.000,00 (noventa mil euros), e 

custaria ao Município, se fosse hoje pago o valor a que foi condenado, mais de € 

1.500.000,00 (um milhão e meio de euros). Perante esta situação, solicitou que, caso 

algum dos presentes seja amigo desta empresa, solicite à mesma que não cobre juros 

vincendos, no pagamento desta dívida. --------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos fundos comunitários, lembrou, ainda, que o Pavilhão 

Gimnodesportivo, cujo valor foi de cerca de € 3.500.000,00 (três milhões e meio de euros), 

semelhante ao do Centro Escolar, teve uma comparticipação de cerca de € 1.100.000,00 

(um milhão e cem mil euros), razão pela qual existem dois empréstimos respeitantes à 
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mesma, no valor de cerca de € 900.000,00 (novecentos mil euros), que está a ser 

amortizado, observando que, se esta obra fosse contemplada com fundos comunitários da 

mesma ordem da do Centro Escolar, os encargos do Município com a mesma seriam muito 

inferiores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António José Tojal Rebelou, relativamente ao facto de as Juntas de 

Freguesia terem recebido mais verbas nas transferências do Município, durante este 

mandato, observou que as mesmas não são relevantes, considerando não compensam a 

ausência quase completa de investimentos da Câmara Municipal nas freguesias. ------------- 

----- Relativamente às obras protocoladas com as Juntas de Freguesia, observou que 

poderá concordar com o Senhor Presidente da Câmara Municipal no que respeita à 

necessidade de serem definidas prioridades, ainda assim, sublinhou que o mesmo não se 

pode desresponsabilizar quanto ao protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de 

Leomil, considerando que é o gerente e o presidente da entidade que procedeu à sua 

aprovação, podendo não tê-lo feito, já que entendia que a respetiva obra não era prioritária.  

----- Esclareceu que também não criticou o envolvimento do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal nas grandes obras para o relançamento da atividade económica, mas sim de 

pequenas obras simbólicas, que não serão contempladas por fundos comunitários para a 

sua realização, defendendo que são essas que demonstram o que é a propaganda e a 

ação. Posto isto, informou considerar que nenhum dos presentes compreende que, após 

quatro anos, a Câmara Municipal não tenha tapado meia dúzia de buracos de uma estrada, 

de duzentos metros, que serve uma população, uma situação que só consegue justificar 
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pela existência de alguma perseguição contra os respetivos residentes. -------------------------- 

----- Observou que não se contradisse no que respeita à propaganda na televisão e a 

Expodemo sem televisão, explicando que este evento, tendo sido programado com o 

objetivo de projetar o Concelho e seus produtos para o exterior, foi uma festa para 

consumo interno, defendendo que não vale a pena repeti-lo nos mesmos moldes, 

considerando que envolve muita despesa e muitas empresas, que esperam dele resultados 

efetivos e não serem apenas seus figurantes. ------------------------------------------------------------ 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia manifestou a sua surpresa pela reação do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal à sua intervenção, que pretendia ser claramente 

pacífica e constituir uma colaboração na avaliação realizada, dando indicações de que 

estava recetivo a colaborar num momento extremamente difícil, não só no que respeita à 

dívida do Município, como também à redução das receitas do FEF e às limitações de 

autonomia advenientes da contratação do PAEL. -------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, considerando que o discurso do Senhor Presidente da Câmara Municipal foi 

conduzido para áreas que não tinha abordado e que respeitam ao tempo em que foi 

Executivo, informou entender que deve prestar algumas explicações quanto às mesmas. 

Assim, relativamente à afirmação de que as dívidas anteriormente serem contraídas para 

não serem pagas, observou que a dívida, efectivamente, não era reduzida no seu computo 

geral, ainda assim, sublinhou que o Município nunca deixou de pagar as suas dívidas à 

banca, comprometendo-se com outras dívidas, quando programas específicos permitiam o 

acesso a fundos bancários bonificados com o Banco Europeu de Investimento. Assumiu 
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que, devido ao posicionamento do Executivo, relativamente às oportunidades de 

investimento, o mesmo arriscou, em momentos circunstanciais, mais um pouco em 

investimentos sem contrapartidas adequadas, o que conduziu à acumulação de dívida. ----- 

----- Sublinhou que não colocou em causa a legitimidade do recurso ao PAEL, tendo 

apenas referido que os € 2.500.000,00 (dois milhões e meio de euros) de rácio, com que o 

Município foi contemplado, se afiguram insuficientes, face ao montante da dívida de curto 

prazo, pelo que considerava que, se houvesse oportunidade para que esse montante fosse 

incrementado, a mesma deveria ser aproveitada, até pela opção do Executivo em reduzir a 

dúvida para depois fazer outras opções. Relativamente à necessidade de contratação do 

PAEL devido à dívida já existente, observou que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, quando se candidatou a esse cargo, tinha conhecimento dessa situação, tendo-

se preparado para a enfrentar, encontrando-se a fazê-lo neste momento, de acordo com as 

opções que tomou. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No atinente à afirmação da qual se deduz que anteriormente não eram apresentados 

projetos a candidaturas de fundos, ressaltou que nunca este Município perdeu 

oportunidades de apresentar candidaturas, sendo que muitas delas foram aprovadas e 

realizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à promoção do Município através da televisão, observou que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal tem a legitimidade de escolher os melhores meios para o 

efeito, no entanto, ressaltou a necessidade de serem avaliados os resultados advenientes 

dessa visibilidade, designadamente através da observação de eventuais aumentos 
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registados no número de turistas que o Concelho recebe e no volume de venda de maça e 

de vinho, entre outros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos processos judiciais, observou que evidentemente o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal os encontrou já decididos na primeira instância, 

compreendendo que, face à realidade que conhece, não terá sido fácil aos novos juristas 

preparar os recursos de forma bem estruturada e fundamentada, considerando que os 

intervenientes, que melhor deviam contribuir para uma defesa consistente, no momento 

necessário, deixaram de estar presentes. Explicou que, quando afirma que este processo 

parece um processo de outro mundo, se refere ao facto das evidências serem de tal 

natureza, que lhe é difícil acreditar que um juiz, que não conhece a matéria de facto em 

pormenor, possa decidir coisas que não têm a ver com a realidade e que onera o erário 

público. Esclareceu que, apesar de o Senhor Presidente ter referido que a estrada a que 

respeita este Acórdão teve o custo de cerca de € 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

euros), a Câmara Municipal admitiu a possibilidade de alargar a mesma, em mais meio 

metro, o que, devido a alguns pormenores dos encaixes nos cruzamentos, inflacionou o 

seu custo em 50%, o que perfez um total de cerca de € 660.000,00 (seiscentos e sessenta 

mil euros), observando que agora se pagará uma quantia que representa mais do dobro 

deste valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao processo judicial que existia com a empresa Higino Pinheiro, 

lembrou que o mesmo ainda não tinha entrado em Tribunal quando terminou o seu 

mandato, explicando que também teve uma posição de tentativa de negociação dos seus 

valores, conquanto nunca ter admitido o valor reclamado, por conhecer muito bem a obra a 
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que o mesmo respeitava, não tendo, por isso, sido possível chegar a um acordo sobre o 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que a única ilação que extraiu da declaração de voto dos vereadores da 

Coligação “Unidos Pelo Futuro – PPD/PSD – CDS/PP” foi a sua conclusão de que, devido 

a um conjunto de situações, que atingem os recursos disponíveis, é cada vez mais difícil à 

Câmara Municipal ter verbas disponíveis para promover o investimento, compreendendo, 

ainda assim, a dificuldade do Senhor Presidente da Câmara Municipal em amortizar a 

dívida e, concomitantemente, realizar investimento. ----------------------------------------------------- 

----- Lembrou que, no momento da conceção do projeto do Centro Escolar de Moimenta da 

Beira, a gestão dos fundos comunitários da região do Douro já competia à Comunidade 

Intermunicipal do Douro, cujo valor era de cerca de € 20.000.000,00 (vinte milhões de 

euros), distribuídos pelos municípios, de acordo com os respetivos FEF’s, sendo que o 

Município dispunha dos mesmos de uma quota no valor de cerca € 4.000.000,00 (quatro 

milhões de euros), que entendeu que deveria ser canalizada para os projetos que 

considerava estratégicos, nomeadamente para um projeto de Ampliação do Parque 

Industrial, um projeto de promoção turística na Barragem do Vilar e o projeto Centro 

Escolar de Moimenta da Beira, beneficiando o último de uma comparticipação de 70%. No 

entanto, ressaltou que estes parâmetros foram alterados, considerando que, face a um 

conjunto de restrições, o Governo e os gestores do programa, por falta de recursos, 

decidiram concentrar todo o esforço nos Centros Escolares, o que, por sua vez, conduziu à 

majoração dos respetivos projetos, em 85%, bem como à contemplação da aquisição de 

terrenos, anteriormente não prevista, o que beneficiou bastante este Município, 
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considerando o valor elevado dos mesmos. No atinente ao projeto inicial, sublinhou que foi 

também solicitada ao projetista sua adequação ao valor elegível, e que o mesmo foi 

concebido noutro contexto, em que se previa que o mesmo acolhesse alguns alunos de 

algumas freguesias, mantendo a expectativa da construção de outros centros escolares, 

defendendo, no entanto, a permanência desses alunos nas escolas locais, sempre que 

possível e aconselhável. Posto isto, informou compreender que o atual Presidente da 

Câmara Municipal tenha adotado outra estratégia, eventualmente baseada em outros 

pressupostos. No atinente ao custo global deste projeto, observou que não seria um projeto 

reformulado com catorze salas que iria custar assim tanto dinheiro. -------------------------------- 

----- No que respeita ao projeto do Pavilhão Gimnodesportivo e ao Complexo Desportivo, 

observou que a tipologia de equipamentos, em que os mesmos se classificam, tinha um 

valor máximo elegível de comparticipação, o que implicou um maior investimento da parte 

do Município, que os designou como prioridades na altura, considerando que poderia não 

haver outra oportunidade para a sua construção, assumindo que, face à situação atual, 

agora as prioridades serão outras. Ainda assim, ressaltou que o esforço financeiro 

respeitante ao Pavilhão Gimnodesportivo foi agravado devido a facto de o Ministério da 

Educação se ter negado a pagar aquilo a que se comprometeu, nos termos do protocolado 

com este Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concluiu, assim, que a sua alusão ao volume de fundos comunitários, recebidos 

durante o ano de dois mil e doze, não revestia nenhuma intenção de crítica, tendo apenas 

constatado que o seu volume se deveu possivelmente a uma maior concentração de fluxos 

durante aquele ano, o que é perfeitamente normal, considerando que não é todos os anos 
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que se realizam obras no valor de € 3.000.000,00 (três milhões de euros), congratulando-

se, na qualidade de munícipe, se muitas obras desta envergadura se verificarem no 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António José Tojal 

Rebelo, relativamente à ausência que o mesmo diz notar nas Juntas de Freguesias, 

observou que a Câmara Municipal está, quase todos os dias, a trabalhar nas mesmas, 

ainda que gostasse de estar ainda mais. Acrescentou que, se o reconhecimento do Senhor 

deputado se dirige a pequenas obras no Município, a Câmara tem efetivamente realizado 

muitas pequenas obras em todas as Freguesias. -------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão do protocolo celebrado com a junta de Freguesia de Leomil, 

ressalvou que não há obras desnecessárias, mas sim prioritárias, não tendo defendido que 

a obra a que o mesmo respeita não é necessária, mas sim lembrado o respetivo Presidente 

de Junta de Freguesia, no âmbito da sua alusão à reparação da estrada de Semitela, da 

oportunidade que dá a todos os Presidentes de Juntas de Freguesia de escolherem as 

obras que querem incluir nos protocolos, não tratando ninguém de forma diferente. 

Observou, ainda, que, se o aludido deputado o acusa, neste caso, de não ter decidido qual 

a obra a ser realizada em Leomil, imagina do que o acusaria se isso de facto se verificasse.  

----- Relativamente à afirmação de que os buracos da estrada de Semitela não foram 

tapados, observou tratar-se de uma ausência do aludido deputado nessa localidade, 

considerando que os mesmos foram tapados diversas vezes, conquanto ressurjam 

passado algum tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Observou que o mesmo deputado quando referiu que a Expodemo envolveu um 

grande investimento, por parte do Município, foi por desconhecimento, considerando que o 

valor investido neste evento, pela Câmara Municipal, foi de pequeno significado, na ordem 

dos € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), congratulando-se, caso este evento continue a 

custar um valor tão reduzido ao Município. Manifestou a sua tristeza pela afirmação do 

referido deputado de que as empresas não podem ser figurantes nas suas festas, 

sublinhando que não faz festas suas com o dinheiro do Município e que o que pretende 

promover são as próprias empresas, para com as quais tem muito respeito. No atinente à 

abordagem relativa à qualidade deste evento, congratulou-se pelo facto de a mesma ser 

muito rara, considerando que a grande maioria das pessoas consideram que o mesmo 

correu muito bem. Ainda assim, assumiu a possibilidade de não ter colocado a qualidade 

que pretendia neste projeto, considerando que o mesmo se encontra na sua fase inicial, 

pretendendo fazer todos os esforços para que a tenha neste ano. ---------------------------------- 

----- No atinente ao Centro Escolar de Moimenta da Beira, observou que a abordagem que 

o deputado José Agostinho Gomes Correia fez é verdadeira, tal como a sua, ressaltando 

que o mesmo tem um valor, por metro quadrado, se encontra dentro da média nacional e é 

um pouco superior a metade daquele que estava inicialmente projetado, que acarretaria 

grandes dificuldades de pagamento. A propósito, deu como exemplo a obra do Pavilhão 

Gimnodesportivo, uma grande obra em todos os aspetos, sobre o qual o Município ainda se 

encontra a pagar um empréstimo de cerca de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), devido 

ao facto de esta obra ter sido lançada por € 2.386.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta 

e seis mil euros), com a comparticipação conseguida na altura, e ter custado cerca de € 
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3.500.0000,00 (três milhões e meio de euros), sendo que a diferença entre estes dois 

valores não teve qualquer comparticipação. Posto isto, apesar de não questionar as 

opções, sublinhou a necessidade de haver eficiência no lançamento das candidaturas, de 

modo a ser conseguida a máxima comparticipação, considerando que, mesmo assim, as 

dificuldades para o seu pagamento são tremendas. Concluiu que o aumento médio da 

dívida do Município de € 900.000,00 (novecentos mil euros), nos últimos dez anos, antes 

deste mandato, não se deveu a uma questão conjuntural. -------------------------------------------- 

----- Comunicou que um dos técnicos que referia que a Câmara Municipal não tinha mais 

nada a pagar nas estradas de Pera Velha e para Tabuaço, o Engenheiro João Pinto 

Cardoso, aposentado compulsivamente devido ao processo disciplinar que lhe foi 

instaurado, recorreu da respetiva decisão, tendo o Tribunal de primeira instância lhe dado 

razão, o que implica a sua readmissão. Mais informou que recorreu da aludida decisão, 

aguardando o respetivo resultado. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos terrenos, só por uma questão de rigor, esclareceu que os mesmos 

podem representar até 10% do valor elegível, sendo sua estimativa que os mesmos, na 

obra do Centro Escolar, possam vir a corresponder a um custo um pouco superior a € 

200.000,00 (duzentos mil euros), que terão uma comparticipação viável dos fundos 

comunitários de cerca de € 160.000,00 (cento e sessenta mil euros). ------------------------------ 

----- O deputado António José Tojal Rebelo, na sequência da informação acerca da decisão 

do recurso do Senhor Engenheiro João Pinto Cardoso, observou que a mesma deverá ser 

motivo de satisfação para o Senhor Presidente da Câmara Municipal, considerando que 
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supõe que o mesmo e os seus colegas de vereação votaram contra o respetivo processo 

disciplinar e que o mesmo também foi testemunha abonatória no aludido processo, 

questionando-o se a sua vontade será de readmitir o aludido funcionário. ------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António José Tojal 

Rebelo, começou por observar que, no desempenho das suas funções, nada deste 

processo lhe é favorável ou desfavorável. ------------------------------------------------------------------ 

----- Observou que efetivamente o Engenheiro João Pinto Cardoso teve na sua conduta, 

durante os últimos anos do exercício das suas funções, um conjunto de atitudes que 

considera desadequadas, de permanente confronto com Executivo municipal anterior. No 

entanto, constatou que o aludido engenheiro proferiu também um conjunto de afirmações 

que defendiam este Município, que considerou verdadeiras, pelo que, em cumprimento da 

sua função de vereador e servidor do Município, a favor da verdade, em várias 

circunstâncias, teve de se deslocar ao Tribunal para defender que aquilo que o aludido 

funcionário dizia sobre determinadas obras era verdade, designadamente quanto à 

existência de trabalhos não executados que eram debitados ao Município pela empresa 

Jeremias de Macedo. Ressaltou, assim, que nunca esteve no Tribunal a defender o 

Engenheiro João Pinto Cardoso contra a Câmara Municipal, mas sim a defender o mesmo, 

num processo que lhe foi movido pela aludida empresa, por considerar que, com isso, 

estava a defender os interesses do Município. Sublinhou, ainda, que houve um outro 

processo disciplinar sobre afirmações do mesmo Engenheiro que atacavam a 

honorabilidade do, na altura, Presidente da Câmara, tendo estado sempre ao lado do 

último, atendendo a que, apesar de considerar que o mesmo cometeu erros que custaram 
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centenas de milhares de euros ao Município, sempre confiou na sua honestidade. 

Acrescentou que houve um momento em que o aludido Engenheiro solicitou apoio jurídico 

à Câmara Municipal para intentar uma ação contra o Senhor Presidente da Câmara do 

anterior Executivo e para defender-se daquilo de que era acusado pela referida empresa, 

tendo, na altura, defendido que o Município deveria fornecer-lhe apoio para essa defesa e 

não para a ação pretendida contra o Presidente. --------------------------------------------------------- 

----- No atinente ao aludido processo disciplinar, do qual resultou a pena de aposentação 

compulsiva, observou que o mesmo teve como base essencial as sucessivas faltas 

injustificadas ao serviço, durante anos, do Engenheiro João Pinto Cardoso, tendo votado 

contra o mesmo, considerando não conceber que Presidente da Câmara Municipal, com a 

dimensão que a mesma tem, pudesse não ter conhecimento das mesmas, acrescido do 

facto de, passado um determinado período de tempo, elas prescrevem. Comunicou que o 

aludido processo teve grandes vicissitudes, tendo originado, num determinado momento, a 

necessidade do Senhor Presidente da Câmara da altura e do Senhor Engenheiro Humberto 

Matos, responsável pelas obras, solicitarem a suspensão dos seus mandatos, por um ou 

três dias, para que alguém os substituísse e votasse favoravelmente o mesmo, sendo que, 

caso tal não se verificasse, a vereação da oposição que integrava, constituiria a maioria e 

não o aprovaria, pelos motivos que já referiu. Acrescentou que a anulação da decisão do 

Município respeitante ao aludido processo disciplinar, e consequente determinação de 

reintegração do arguido, pelo Tribunal, foi fundada no facto de se considerar que foram 

preteridos direitos elementares do mesmo, quando não foram ouvidas as suas 

testemunhas com a presença do seu advogado. --------------------------------------------------------- 
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----- Posto isto, informou a digníssima Assembleia Municipal que tentará proceder à 

negociação de um acordo de não reintegração do aludido engenheiro, considerando que o 

mesmo criou no Município, durante os últimos anos do exercício das suas funções, uma 

situação de conflituosidade com todos, que dificultará muito a sua reintegração, 

competindo-lhe a si, no âmbito da gestão desta organização, criar as melhores condições 

para o seu funcionamento e não provocar ou motivar desacordos ou intrigas entre 

colaboradores, acrescido do facto do seu regresso custar ao erário municipal cerca de € 

3.600,00 (três mil e seiscentos euros), por mês, sendo sua obrigação evitá-lo, caso 

considere que a sua produção não justifique este valor. ----------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação os documentos da Prestação de Contas de dois mil e doze, tendo os 

mesmos sido aprovados, por maioria, com trinta e um votos a favor, um voto contra, do 

deputado António José Tojal Rebelo, e quatro abstenções, dos deputados José Agostinho 

Gomes Correia, António Henrique da Silva Cardoso, Luís Miguel Pereira Martins e do 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo. --------------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as 

minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos do 

disposto no n.º 4, do artigo 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------ 

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas e vinte 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ----------- 
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