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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE D E JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E DOZE ====================================================== 

ATA N.º 03/2012 

========== Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, 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 nove horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido 

presidida pelo respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por 

Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: António José Tojal 

Rebelo, Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Carlos 

Alberto de Meneses Bento, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Hugo Alexandre Gomes 

Alves Cardoso, Susana Duarte Morais, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Presidente da 

Junta de Freguesia de Castelo, e Francisco José de Lima Rebelo Gomes, Presidente da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal comunicou que irá solicitar aos serviços a 

entrega, aos deputados, de uma fotocópia da convocatória para o XX Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que se realizará no próximo dia 

vinte e nove de setembro, e informou que a eleição do Presidente da Junta de Freguesia 

que participará no mesmo, em representação das Juntas de Freguesia do Concelho de 
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Moimenta da Beira, se realizará na próxima sessão, que, por sua vez, poderá ser 

extraordinária, para a discussão da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, 

caso não se confirmem as notícias de que os respetivos prazos tenham sido interrompidos 

por quarenta e cinco dias, devido às férias judiciais. ---------------------------------------------------- 

----- Informou que a ata da sessão anterior não será posta a aprovação, uma vez que não 

se encontra concluída devido a dificuldades inerentes à necessária audição da respetiva 

gravação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----- O deputado Luís Miguel Martins, considerando que não foi inserido nenhum ponto na 

ordem do dia para a discussão acerca da Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica e que a Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, estipula o prazo de noventa dias para 

as assembleias municipais emitirem a sua pronúncia, que termina em quinze de outubro, 

próximo, devido à interrupção decorrente das férias judiciais, questionou o Presidente da 

Assembleia sobre quais os passos e sessões de trabalho que já foram dados pela 

comissão técnica criada e se existe algum projeto de deliberação ou parecer sobre a 

mesma. Lembrou que, segundo o n.º 2, do artigo 11.º, do referido diploma legal, o 

Executivo deverá deliberar ou apresentar um parecer acerca do mesmo assunto à 

Assembleia Municipal para que a mesma possa emitir a sua pronúncia. Defendeu a 

discussão atempada acerca da definição e delimitação dos limites territoriais de todas as 

freguesias, que, de acordo com a alínea d), do n.º 5, do mesmo artigo, deverá constar da 



 
Fls. 

__________   
2012.06.27 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

103

aludida pronúncia, uma vez que se trata de um assunto que poderá gerar alguma 

controvérsia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou o Presidente da Câmara Municipal para quando prevê a conclusão do 

processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), que se encontra em curso deste mil 

novecentos e noventa e sete, “(…) retirando alguns constrangimentos e tornando-o mais 

adequado à nossa realidade local”, conforme refere o programa eleitoral do seu Executivo.  

----- O Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica, esclareceu que a comissão está a levar a cabo as diligências para as 

quais foi nomeada, estando inclusive a respeitar uma calendarização que não previa a 

interrupção dos quarenta e cinco dias devidos às férias judiciais, prevendo a conclusão dos 

seus trabalhos até trinta de agosto, próximo, não tendo, no entanto, considerado 

necessário trazer alguma informação à Assembleia Municipal, até ao presente momento. --- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia questionou qual o ponto de situação em 

que se encontra o processo respeitante ao Bairro da Formiga e, atendendo à dificuldade 

sentida para a sua conclusão e à necessidade do Município cumprir o seu compromisso de 

realojamento das pessoas, apresentou como eventual solução a aquisição de habitações a 

custos controlados, tendo em conta o período de estagnação que o mercado imobiliário 

atravessa e a oferta que Moimenta da Beira dispõe, à semelhança do que aconteceu em 

Vila Nova de Gaia, onde cerca de mil casas, hipotecadas à banca, foram negociadas para 

alojamento de pessoas medianamente necessitadas. -------------------------------------------------- 

----- Solicitou ser informado acerca do ponto de situação em que se encontra o processo de 

legalização das habitações do Bairro da Barragem, a favor dos locatários, que se 
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encontrava encaminhado um mês antes de terminar o seu mandato, há cerca de três anos, 

lamentando a burocracia que o envolveu. ------------------------------------------------------------------ 

----- Questionou qual a evolução da procura, por parte de investidores, relativamente aos 

lotes do Parque Industrial, considerando que, no caso de se verificar um efetivo bloqueio às 

comparticipações dos projetos previstos para aquela área, essa informação poderá 

conduzir à necessidade de procura de alternativas. ----------------------------------------------------- 

----- Relativamente à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, alertou para o 

facto de a comissão ter sido nomeada para apoiar na resolução do problema da agregação 

das freguesias e não para redefinir os limites das freguesias, um problema complexo que 

se arrasta há anos, defendendo que dever-se-á reverter a configuração das novas 

freguesias resultantes de agregação, com os respetivos limites, e não das freguesias já 

existentes, que tem de ser tratada com outro tipo de diligências e com a intervenção de 

outras instituições, que têm competência na área do ordenamento e da jurisdição dos 

limites. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis observou que foi totalmente deselegante da parte da Junta 

de Freguesia de Moimenta fazer uma parceria com uma em    presa sedeada no Porto, a 

fim de dar formação profissional em Moimenta da Beira, comportamento repudiado de 

imediato pelas cinco empresas, devidamente certificadas, que promovem emprego neste 

Concelho e que estão a pagar impostos, que manifestaram por escrito a sua 

disponibilidade para acompanharem este assunto. Acrescentou que comunicou esta 

situação à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e à referida Junta de Freguesia, 

tendo apenas recebido uma resposta da última, a negar que tenha sido isso que sucedeu, 
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tendo, posteriormente, mandado retirar a publicidade afixada respeitante à aludida 

formação profissional. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assistindo-se neste Concelho a um acentuado decréscimo da atividade empresarial e, 

consequentemente, a um aumento do desemprego, nomeadamente na área da construção 

civil, obras públicas e serviços especiais e, em simultâneo, a um significativo decréscimo 

da taxa de natalidade, o que compromete o futuro geracional do Concelho, e tendo 

presente o disposto nas alíneas b) e c), do artigo 57.º, nas alíneas f) e g), do artigo 26.º, na 

alínea c), do artigo 5.º, do Regimento desta Assembleia, requereu, na qualidade de 

elemento da Assembleia Municipal, ao seu Presidente, os seguintes esclarecimentos, a 

tempo de formular outras questões em próxima sessão: “1 – O número de empresas 

encerradas no Concelho nos últimos três anos; 2 - O número de postos de trabalho 

perdidos no Concelho nos últimos três anos; 3 - O tipo de atividade prevalecente nas 

empresas que encerraram nos últimos três anos; 4 - O número de postos de trabalho 

existentes no concelho, criados há mais de três anos e criados nos últimos três anos; 5 – O 

tipo de atividade e número de empresas que se mantém ativas, nos últimos seis anos; 6 - 

Qual foi o aumento ou diminuição escolar nos últimos três anos: no geral e nos diversos 

tipos e graus de ensino.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou qual o motivo pelo qual não é dado conhecimento, aos membros desta 

Assembleia Municipal, do trabalho já realizado pela comissão nomeada no âmbito da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, defendendo que não se deve fazer a 

discussão de um assunto complexo apenas numa sessão. ------------------------------------------- 
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----- O vereador Joaquim Coelho comunicou que não foi possível ao vereador Luís Carlos 

Pereira da Silva estar presente para esclarecer as questões suscitadas na sessão anterior, 

por motivos profissionais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por agradecer por 

todas as intervenções realizadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Antes de dar início à resposta inerente às questões suscitadas, apresentou as suas 

felicitações ao deputado António Reis, pela sua eleição como vice-presidente da 

Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel, bem como ao 

deputado José Agostinho Gomes Correia, pela sua eleição como Provedor da Santa Casa 

da Misericórdia de Moimenta da Beira, agradecendo a ambos por manifestarem a sua 

vontade em participarem nas questões do coletivo, o que beneficiará certamente o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou o seu desejo de Portugal poder participar, pela segunda vez, na final do 

Europeu de futebol, convidando a todos, no caso de tal acontecer, a assistirem ao respetivo 

jogo, numa área a determinar com os Presidentes das Juntas de Freguesia de Baldos e de 

Vilar, salvaguardando que as despesas inerentes à organização dessa visualização estão a 

cargo pessoal dos organizadores. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, no que respeita à Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica, e já respondendo à solicitação do deputado António 

Reis, quanto ao ponto da situação dos trabalhos levados a cabo pela comissão designada 

pela Assembleia Municipal, da qual faz parte, comunicou que a mesma se reuniu três ou 

quatro dias após o conhecimento da nova lei, que apresenta algumas diferenças ligeiras 
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em relação ao que era o seu projeto e estabeleceu um programa para o seu trabalho. 

Esclareceu que, em cumprimento do referido programa, a oito do corrente mês, a comissão 

enviou um ofício, a todas as Assembleias de Freguesia e de Plenário, a solicitar a emissão 

de um parecer, com determinadas caraterísticas dependentes da situação de cada uma, no 

prazo de quinze dias, necessário perante as dificuldades verificadas na marcação das 

próprias reuniões e na sua realização, tendo até agora rececionado apenas o parecer das 

Freguesias de Caria e de Peravelha. Acrescentou que participou, ainda, numa sessão da 

Assembleia de Freguesia de Arcozelos, tendo a mesma tomado uma decisão que 

comunicará à comissão por escrito e, ainda, numa sessão do Plenário de Aldeia de 

Nacomba, não tendo conhecimento de eventuais conclusões, uma vez que não lhe foi 

possível estar até ao seu final. Enquanto membro da comissão, manifestou a sua 

compreensão perante os constrangimentos que levam a que apenas ainda tenham sido 

emitidos dois pareceres. Deste modo, informou não ter considerado oportuno agendar esse 

assunto para a presente sessão, uma vez que a comissão ainda não dispõe dos elementos 

e pareceres que considera necessários, tendo inclusive a intenção de reincidir nos pedidos 

às Assembleias de Freguesia, devido à complexidade e dificuldades inerentes a este 

processo. Ainda assim, manifestou toda a disponibilidade e vontade para prolongar a sua 

discussão, caso a Assembleia Municipal entenda pertinente inserir este ponto na ordem do 

dia. Enquanto Presidente da Câmara Municipal, comunicou que acredita que a comissão 

irá ter a capacidade de organizar uma pronúncia. Assumiu que poderiam ser feitas mais 

sessões públicas, no entanto, do ponto de vista da Câmara Municipal, os contactos 

permanentes tidos com os representantes das Juntas de Freguesia constituem uma boa 
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forma de fazer chegar às populações a informação necessária, não se eximindo, ainda 

assim, a contactos com as populações. --------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão colocada sobre o dever do Executivo emitir um parecer ou 

fazer uma proposta no âmbito do processo da Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica, comunicou que a Câmara Municipal deliberou, acerca deste assunto, 

acompanhar de perto a sua evolução, através da sua presença na comissão, e, num 

momento próprio, emitir um parecer ou fazer uma proposta. Acrescentou que não 

considera oportuno que a Câmara Municipal, antes da audiência das Assembleias de 

Freguesia, emita um parecer ou uma proposta em concreto para a Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica. Apesar de se opor à lei que determina a aludida 

reorganização, considerando-a inútil e perniciosa, principalmente para o interior do País, 

defendeu o seu cumprimento, bem como a emissão de uma pronúncia, por parte da 

Assembleia Municipal, de modo que as consequências da sua aplicação fossem menos 

nefastas para o Município. Afirmou que a Câmara pode vir, inclusive, a fazer uma proposta, 

caso se conclua que é possível caminhar para uma pronúncia no âmbito da Assembleia 

Municipal, a qual defende veemente, atendendo a que, por um lado, entende que o 

Município deve pronunciar-se sobre os aspetos que lhe dizem respeito e que, por outro 

lado, só com a sua emissão, será possível, por exemplo, manter as Freguesias de 

Arcozelos e de Leomil e agregar menos uma junta de freguesia. ------------------------------------ 

----- Relativamente à questão da obrigatoriedade de definição da delimitação dos limites 

territoriais de todas as freguesias, na pronúncia da Assembleia Municipal, informou ser de 

opinião que este Órgão deverá criar um entendimento quanto à mesma, até para a 
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orientação dos trabalhos da comissão que designou, no sentido da mesma, na referida 

pronúncia, poder redefinir apenas os limites das freguesias agregadas ou também os 

limites das restantes freguesias, que constam na CAOP – Carta Administrativa Oficial de 

Portugal. Apesar da complexidade desta questão, decorrente das posições distintas das 

diversas freguesias, manifestou a opinião de que a Assembleia Municipal deveria ter em 

consideração as propostas que as autarquias apresentassem e decidir acerca dos seus 

limites que, com a aprovação da aludida pronúncia, se tornarão definitivos. Deu como 

exemplo a Freguesia de Arcozelos que, não concordando com os limites que constam da 

CAOP, solicitou aos serviços camarários a elaboração de uma carta onde estejam 

definidos os limites territoriais que considera adequados. --------------------------------------------- 

----- No que respeita à revisão do PDM, um processo complexo e moroso, esclareceu que 

têm sido realizadas reuniões sistemáticas pela respetiva comissão de acompanhamento, 

não dependendo da Câmara Municipal o seu avanço em diversas circunstâncias, sendo 

que a última indicação que teve aponta para que no final do corrente ano a mesma possa 

estar concluída. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, relativamente à questão do 

Bairro Social da Formiga, esclareceu que a Câmara Municipal, fruto de uma indefinição 

financeira do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), tem vindo a pedir a 

reprogramação da respetiva candidatura, a qual foi concedida no corrente ano. Esclareceu 

que nessa candidatura as condições mantém-se, incluindo a reformulação do Bairro, 

dezassete fogos e a reabilitação de um fogo, estando o último condicionado à 

disponibilidade financeira do IHRU. Observou que, apesar dos projetos reformulados se 
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encontrarem aprovados, a Câmara Municipal, não tendo condições para a sua 

concretização apenas por meios próprios, aguarda a disponibilização da respetiva 

comparticipação, por parte do IHRU. Acrescentou que o vereador com esse pelouro tem 

reiterado periodicamente a necessidade do referido financiamento àquele Instituto, com o 

intuito de não o deixar cair. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à solução de realojamento que eventualmente Gaia vai adotar, informou ser de 

opinião de que se trata de realidades distintas, não tendo o Município boas possibilidades 

de recorrer às casas hipotecadas pelos bancos, desde logo porque são habitações que 

eram da propriedade de alguém que se conhece. ------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à legalização do Bairro da Barragem do Vilar, observou que, quando o 

deputado José Agostinho Gomes Correia terminou o seu mandato, enquanto Presidente da 

Câmara Municipal, o processo ainda não estava a ser tratado na Conservatória. Esclareceu 

que para o registo do terreno na Conservatória, que já se encontra concluído, foi 

necessário refazer o levantamento de todo o terreno, o que levou algum tempo. Assegurou 

que o aludido processo estará concluído antes do final do corrente ano, tendo, inclusive, 

marcada uma reunião para a próxima segunda-feira, com uma proprietária, que reside no 

estrangeiro, de um dos edifícios que, de acordo com o loteamento que a Câmara Municipal 

está a propor, vai cair para dar origem a lotes que, no futuro, podem vir a constituir-se 

como um pequeno empreendimento turístico. ------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Parque Industrial, começou por explicar que os três subprojetos 

candidatados à bolsa de mérito de execução municipal, com incidência em áreas de 

desenvolvimento empresarial, concretamente o Centro de Desenvolvimento Empresarial, a 
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ligação do Parque Industrial de S. Miguel à Portela, em Leomil, e a expansão do Parque 

Industrial de Moimenta da Beira, foram elaborados tendo em vista, por um lado, criar uma 

bolsa de trabalho que permita a um conjunto de empresas e empresários trabalharem 

nessas obras e, por outro lado, permitir que o Município, através de uma programação 

antecipada, disponha de uma boa oferta aos investidores, daqui por três ou quatro anos, 

data em que se previa a sua conclusão e em que se espera que a situação conjuntural 

esteja a regressar à normalidade, conduzindo a um aumento na procura. ------------------------ 

----- Apesar deste Município estar bem posicionado em termos de candidatura, uma vez 

que a bolsa dispunha de € 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de euros) para € 

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de euros) candidatados, comunicou que existe um 

Memorando de Entendimento do Governo e da ANMP, que impõe a queda de € 

250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de euros), em investimentos municipais no 

país, dos quais € 130.000.000,00 (cento e trinta milhões) na zona Norte e € 60.000.000,00 

(sessenta milhões de euros), tanto na zona Centro como na zona Sul. Quanto ao facto de o 

valor respeitante à zona Norte ser substancialmente superior, informou que desconhece a 

justificação, atendendo a que não pôde estar presente na reunião onde o assunto foi 

discutido, realizada no passado dia vinte, na Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional Norte (CCDRN), uma vez que rececionou a respetiva 

convocatória no próprio dia. Assim, comunicou que, de acordo com a informação que lhe 

tem chegado, todos os projetos candidatados à aludida bolsa de mérito cairão, estando, por 

outro lado, suspensos todos os projetos do QREN, onde se incluem os primeiros. Ainda 

assim, dado não se ter registado nenhum cancelamento definitivo, sublinhou que a sua 
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prioridade será salvar o projeto do Centro de Desenvolvimento Empresarial, que representa 

metade do valor candidatado. Perante esta instabilidade em termos de comparticipações, 

observou que o Município, apesar de manter os concursos dos referidos projetos em 

andamento, terá de ser prudente e não avançar com nenhum sem ter a certeza que será 

comparticipado, como acontece também com o projeto do Centro de Informação Turística, 

que já tem, inclusive, o respetivo contrato assinado. ---------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Reis, lamentou que o Presidente da Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira não estivesse presente para responder à questão que lhe 

respeita. Ainda assim, comunicou que, quando questionado por si quanto ao assunto, o 

mesmo Presidente informou, por e-mail, que se limitou a arrendar uma sala, a uma 

empresa, para um conjunto de atividades de formação, e que, após verificar que a mesma 

estava a utilizar, de forma abusiva, o brasão e os contactos telefónicos daquela autarquia, 

notificou-a para proceder à sua remoção de todas as suas ações publicitárias. No que 

respeita à Câmara Municipal, comunicou que a mesma está muito empenhada em valorizar 

as empresas de Moimenta da Beira e que lamentará eventuais ações que contribuam para 

o contrário, por parte de outras entidades. ----------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, relativamente às questões colocadas pelo 

deputado António Reis, apesar de o Regimento prever a resposta a assuntos que sejam 

agendados em sessões anteriores, informou que a Câmara Municipal ou a sua pessoa irão 

recolher e ceder a informação solicitada. ------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, 

António Correia, começando por esclarecer, relativamente ao processo de agregação das 
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juntas de freguesia, que a sua Freguesia já tem o respetivo parecer pronto para entregar à 

comissão. Informou que comunga da leitura que o Presidente da Câmara Municipal faz da 

Lei da Reorganização Administrativa, no que respeita à pronúncia de todas as Freguesias 

quanto aos seus limites territoriais. Sublinhou que a comissão foi nomeada para facilitar o 

trabalho da Assembleia Municipal inerente à emissão da sua pronúncia. ------------------------- 

----- Relativamente às atas da Assembleia Municipal, chamou a atenção para o atraso na 

sua publicação e apelou a que as mesmas sejam submetidas à Assembleia Municipal para 

aprovação na sua sessão subsequente. -------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis sublinhou a importância da disponibilização da informação 

que solicitou, reiterando que o que o CDS-PP está a solicitar é uma caracterização do 

Concelho, que também contribuirá para aliciar eventuais investidores. ---------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal felicitou o deputado António Reis pelas 

questões por si colocadas, sublinhando a sua pertinência. -------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia esclareceu que as questões que colocou 

vieram na sequência da leitura dos assuntos cuja evolução acompanha, tendo em conta a 

conjuntura difícil que o país atravessa, crendo que nenhuma das candidaturas submetidas 

será aprovada, pelo que a opção estratégica relativamente ao apoio à instalação de 

empresas não é de momento enquadrável, apesar de concordar inteiramente com a 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acredita que a realidade de Vila Nova de Gaia é distinta da de Moimenta da Beira, 

defendeu que o mercado imobiliário deste Concelho estancou rapidamente, podendo a 

solução que apontou ser uma alavanca para o setor e constituir uma solução de habitação, 
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não só para as pessoas do Bairro da Formiga, como para outras que estejam a atravessar 

dificuldades na aquisição de habitação. --------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao projeto da Barragem do Vilar, sublinhou que estava feito de acordo com as 

orientações dos responsáveis máximos envolvidos. ----------------------------------------------------- 

----- Sublinhou a importância da realização de assembleias participativas, no sentido de se 

defender a democracia, cuja autenticidade está a ser retirada com medidas como a reforma 

da lei eleitoral e as restrições impostas nos memorandos de entendimento que querem 

fazer com as Câmaras Municipais. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal observou que a caracterização do Concelho, a que 

o deputado António Reis se referiu, é de extrema importância, atendendo a que servirá de 

argumento para a inclusão de um eixo no plano estratégico para o próximo Quadro 

Comunitário de Apoio 2014/2020, a elaborar no âmbito da Associação de Municípios do 

Vale Douro Sul, que acolha um projeto de desenvolvimento das atividades económicas, 

prioritário para a qualificação de Moimenta da Beira nas próximas décadas. Acrescentou 

que terá uma reunião com a empresa que elaborará o referido plano estratégico, na 

próxima sexta-feira, tendo solicitado a algumas empresas de Moimenta da Beira para os 

receber, dando-lhes, assim, a oportunidade de lhe demonstrar que há diferenças em 

Moimenta da Beira que justificam a aposta no referido eixo. ------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a sua concordância com as 

palavras proferidas pelo deputado José Agostinho Gomes Correia, quanto à importância da 

realização de assembleias participativas. ------------------------------------------------------------------ 
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----- Relativamente à emissão do parecer solicitado às Assembleias de Freguesia quanto à 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, esclareceu que precisamente por a 

comissão ainda não dispor de todos os pareceres e por ainda não ter decorrido o prazo 

para a sua apresentação, não se procedeu ao agendamento do assunto para esta sessão, 

sendo de opinião que os respetivos trabalhos estão a decorrer muito bem. ---------------------- 

----- Entrou-se então no Ponto Um do Período da Ordem do Dia, com vista à “Apreciação 

da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, sobre a atividade do Município”.– 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para a discussão 

do aludido ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Martins realçou a sua preocupação relativamente ao 

encerramento de todos os processos de seleção ao Quadro Comunitário, 

independentemente da modalidade adotada, atendendo a que todas as grandes opções de 

investimentos de dois mil e doze estão alocadas ao referido Quadro. Questionou qual o 

planeamento estratégico do Executivo para a redefinição desses investimentos, 

nomeadamente em termos de cabimentação e redimensionamento. Indagou, ainda, se as 

outras grandes opções de investimentos para dois mil e doze também correm um sério 

risco de não serem executadas pelo mesmo motivo de cancelamento, nomeadamente a 

Construção de Habitações Sociais, a Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho, a 

Construção da Circular de Alvite e a Adaptação da Antiga Casa do Povo para Casa de 

Cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis congratulou-se com as palavras do Presidente da Câmara 

Municipal quanto à necessidade de caraterização do Concelho e de enquadramento 
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empresarial de partilha, defendendo que Moimenta da Beira reúne condições para, 

relativamente à rota do vinho espumante, a curto prazo, se impor, a médio prazo, se 

desenvolver e, a longo prazo, para se manter. ------------------------------------------------------------ 

----- Indagou qual será a posição do Executivo face à providência cautelar respeitante às 

alterações do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que foi inicialmente recomendada e 

agora aconselhado retirar. Defendeu que Moimenta da Beira, tendo em conta a sua dívida 

e o facto de já praticar uma das taxas mais elevadas desta zona, corre o sério risco de 

“matar a recuperação pela cura” e tornar-se um Concelho isolado. Assim, sublinhou que, 

pese o facto de se vivenciar um período de austeridade, não se deve esquecer que a 

construção está estagnada e que as condições de emprego são muito deficitárias, sendo 

latente que o investimento local será a solução para manter a população. ------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal assumiu que a intervenção nas atividades 

económicas constitui a tarefa mais difícil do Município, conquanto é a única que poderá 

viabilizar o desenvolvimento o Município, sendo diário o seu esforço no sentido de as 

desenvolver e de incrementar o aparecimento de outras. Informou, a título de exemplo, que 

no dia anterior esteve com um grupo de cidadãos que representam um conjunto de 

empresários chineses na Polimagra, a fim de dar àqueles empresários conforto 

institucional, que considera muito importante, ainda que a Câmara Municipal não participe 

em qualquer negócio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que a informação escrita constitui um instrumento de informação mais técnica 

do que de afirmação política, para que a Assembleia Municipal acompanhe a evolução do 
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Município do ponto de vista financeiro e, por isso, mantém uma estrutura uniforme, o que 

leva a que não se insiram arbitariamente assuntos importantes na mesma, sob pena de se 

tornar um documento extenso demais. Ainda assim, ressalvou que, caso a Assembleia 

Municipal o entenda, está disponível para mudar a estrutura da aludida informação. -------- 

----- Comunicou que, tendo a ANMP considerado abusiva, exagerada e inaceitável a 

retenção de 5% do IMI, percentual máximo permitido legalmente, por parte do Ministério 

das Finanças, para fazer face às necessidades de pagamento das despesas de avaliação, 

o seu Conselho Geral, na reunião realizada em sete de maio, último, ao qual compareceu 

para substituição do membro titular, que tem faltado, decidiu, por unanimidade, recomendar 

aos Municípios que interpusessem providências cautelares para que o aludido Ministério 

não pudesse fazer a referida retenção. Observou que poucas dezenas de Municípios 

interpuseram uma providência cautelar, nas quais se inclui o Município de Moimenta da 

Beira, o que considera ser um sinal de degradação, tendo o Ministério das Finanças 

procedido à aludida retenção que, neste Município, correspondeu a cerca de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros). Acrescentou que, num Conselho Geral da ANMP posterior, foi 

aprovado um Memorando de Entendimento, a assinar com o Governo, com muita 

dificuldade, com doze votos a favor, cerca de seis contra e cerca de trinta abstenções, 

sendo que um dos motivos foi o facto de o mesmo conter uma condicionante que impõe 

que os Municípios que pretendam aceder ao chamado Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL) tenham de retirar as ações interpostas contra o Governo, nomeadamente 

aquelas que acabou de mencionar. Lamentou o facto de os Municípios se encontrarem 

numa tal precariedade social ao ponto de não terem condições de refutar um conjunto de 
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imposições, por parte do Governo, que considera inaceitável. Assim, concluiu que o 

Município não terá outra hipótese senão retirar a aludida providência cautelar. ----------------- 

----- Quanto ao aumento do IMI, observou tratar-se de uma outra obrigação que consta do 

aludido Memorando de Entendimento, para os Municípios que tenham uma situação de 

desequilíbrio estrutural, uma situação em que o Município de Moimenta da Beira poderá vir 

a estar, e que pretendam recorrer ao PAEL, que é o acesso a um financiamento de 

1000.000.000,00 (mil milhões de euros), que se destina a pagar dívidas de curto prazo. 

Acrescentou que se estima que cerca de duzentos e cinquenta Municípios recorram ao 

referido programa. Ainda assim, ressalvou que, caso a Proposta de Lei n.º 73/XII, que foi 

enviada para o Parlamento no dia catorze do corrente mês, seja aprovada, as taxas do IMI 

não terão de ser aumentadas, não podendo, ainda assim, diminuir durante o período de 

ajustamento. Apontou a existência de um conjunto de outras condições de acesso ao 

referido programa, que são muito significativas, nomeadamente a obrigação de imposição 

da derrama às empresas, um imposto nunca cobrado por este Município, bem como a 

adequação dos preços dos produtos e serviços aos seus custos, o que poderá levar a que 

o valor da fatura da água e do saneamento deste Município seja octuplicado, o que será 

muito difícil de suportar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia salientou a necessidade de os estudos já 

realizados para o desenvolvimento da economia regional serem aproveitados e adaptados 

à nova realidade, refletindo uma política estratégica assente em princípios de cooperação e 

integração. Dado que a fileira da fruticultura e da viticultura é a coluna vertebral da 

economia do Município, defendeu que o maior desafio dos fruticultores é, por um lado, 
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conseguirem uma marca única para as suas maçãs e, por outro lado, adotar uma estratégia 

de cooperação e integração na promoção, na venda e na definição dos circuitos de 

comercialização dos seus produtos. Acrescentou que, para os produtores do Município 

conquistarem uma posição competitiva no mercado, há a efetiva necessidade de 

investimento no frio para a conserva da maçã. Ainda assim, salientou que o mesmo só se 

justificará se, concomitantemente, houver um aumento na respetiva produção o que, por 

sua vez, implica um reforço na irrigação. ------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que ainda se denota uma tendência individualista na conceção dos 

investimentos, sublinhando a necessidade de alteração do posicionamento estratégico dos 

parceiros institucionais privados e públicos, no sentido de ser reforçado o associativismo e 

adotada uma visão integrada dos projetos, nomeadamente nos novos projetos para o 

próximo quadro comunitário. Deu como exemplo o caso da Barragem, que considera ser 

um eixo com potencial turístico, que se poderia tornar competitivo desde que se verificasse 

a agregação das vontades dos Municípios de Moimenta da Beira, de Sernancelhe e de 

Tabuaço, através da conceção de um projeto integrado, a candidatar no próximo quadro 

comunitário. Defendeu, assim, que projetos como o açude concebido pelo Município 

Sernancelhe não poderão ser potenciados se não forem agregados a outros complementos 

de outros Concelhos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou muita preocupação com o Memorando de Entendimento atrás discutido, 

defendendo que, caso o Município de Moimenta da Beira se venha a enquadrar no 

Programa I do PAEL, será necessário encontrar uma solução alternativa, que lhe permita 

manter a sua autonomia em termos futuros. --------------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente ao IMI, enfatizou que o processo de avaliação, que está a decorrer, fará 

com que os valores dos imóveis sejam muito inflacionados o que, com a aplicação da taxa 

máxima do IMI, constituirá uma fatura muito pesada para as famílias, que suportarão 

também grandes aumentos nos preços dos resíduos e das águas, além do encerramento 

dos serviços do interior. Assim, destacou a necessidade da Assembleia Municipal auxiliar a 

Câmara Municipal na busca de um caminho que confira dignidade ao Município, devendo 

ser contestadas as medidas consideradas prejudiciais ao seu desenvolvimento. --------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal anuiu que um dos grandes problemas que 

comprometeu o desenvolvimento e a sustentabilidade do interior do país foi o facto de, 

aquando a conceção dos inúmeros projetos comparticipados, não ter havido uma 

preocupação de associativismo e de envolvimento das empresas e das estruturas 

associativas, às quais cabe o papel de criação de uma marca e de promoção da riqueza. 

Assumiu que o país continua a ter uma visão centralista e individualista, dando como 

exemplo a inclusão de ensino secundário no Agrupamento de Escolas de Armamar, que 

considera um presente envenenado, uma vez que, perante a exigência de turmas com 

vinte e seis alunos, aquele Agrupamento talvez nem consiga criar uma única turma de uma 

área, defendendo, antes, a distribuição das áreas científicas do ensino secundário, de 

forma equitativa, pelos Agrupamentos da região, enquanto solução mais profícua. ------------ 

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

apreciação e aprovação da “Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Plano de 

Liquidação dos Pagamentos em Atraso, art.º 16.º da Lei n.º 8/2012 e Compromissos 

Plurianuais -Autorização Prévia, art.º 6.º da mesma Lei”. ---------------------------------------------- 
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----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por ressalvar que não 

poderá dar todos os esclarecimentos que gostaria acerca deste ponto, atendendo a que há 

um conjunto de questões que ainda não estão adquiridas, prevendo-se uma evolução 

significativa em relação à Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). ---------- 

----- Informou que a aludida Lei constitui um instrumento que pretende disciplinar a 

assunção de compromissos por parte dos Municípios, bem como os pagamentos em 

atraso, ou seja, visa obrigar os Municípios a programarem, de uma forma muito limitada no 

tempo, os seus compromissos, sendo que só se poderão assumir compromissos para os 

quais existam disponibilidade nos noventa dias posteriores, o que, apesar de se considerar 

de evidente utilidade, se revela de grande dificuldade, desde logo porque há um conjunto 

significativo de Municípios que não tem nenhuma capacidade para assumir compromissos, 

uma vez que as suas disponibilidades são negativas. Assim, observou que há uma ideia 

generalizada de que as imposições legais do aludido diploma legal não são passíveis de 

serem cumpridas, para a maioria dos Municípios, o que conduz ao pensamento de que os 

mesmos estão a ser empurrados para o seu incumprimento e consequente penalização. 

Comunicou que, atendendo à dificuldade de aplicação do aludido diploma legal, o Governo 

decidiu elaborar um Decreto-Lei, publicado no passado dia vinte e um, que visa amenizar 

as condições da sua aplicação, e prevê, para o próximo mês de julho, a realização de um 

conjunto de ações de formação que habilitem os Municípios a proceder à correta aplicação 

da aludida Lei. Informou que o Plano de Liquidação dos Compromissos em Atraso em 

apreço indica o montante global da dívida de curto prazo do Município e o valor rigoroso de 

quais são os pagamentos em atraso, há mais de noventa dias, devendo ser entregue uma 
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relação de pagamento de um valor mensal, ao longo dos próximos sessenta meses, para a 

sua liquidação, considerando, no entanto, que a sua aplicação será comprometida se o 

Município, como se prevê, for obrigado a aderir ao PAEL. Acrescentou que há a 

possibilidade de se celebrar um acordo com os fornecedores que permitam uma 

planificação da dividida diferente do aludido Plano de Pagamento. Assim, informou que, no 

presente ponto, são solicitadas a aprovação do Plano de Liquidação dos Pagamentos em 

Atraso, de acordo com a relação fornecida, bem como uma autorização prévia genérica 

para os compromissos plurianuais, que resultem de planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados, incluindo-se aqui os projetos aprovados inscritos nas Grandes 

Opções do Plano, não podendo os seus encargos exceder o limite de € 100.000,00 (cem 

mil euros), em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração, devendo, em 

todas as Assembleias Municipais ordinárias ser presente uma listagem com os 

compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da aludida autorização prévia genérica. 

Esclareceu que o pedido de autorização prévia genérica está formatado de acordo com 

uma assessoria dada pela Comunidade Intermunicipal do Douro aos seus Municípios, 

tendo em vista a sua defesa, atendendo às incertezas quanto ao cumprimento integral da 

Lei. Acrescentou que, com muita probabilidade, em setembro próximo deverá haver mais 

pormenores sobre a Lei e as obrigações que decorrem da mesma, prevendo que este 

assunto volte à apreciação da Assembleia Municipal na sua sessão desse mês. --------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia indagou sobre a possibilidade prática do 

Município conseguir, através da adoção de um Plano de Pagamentos das Dívidas a Curto 

Prazo a sessenta meses, que representaria um encargo mensal de cerca de € 75.000,00 
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(setenta e cinco mil euros), evitar a adesão ao PAEL, que hipotecará e comprometerá o 

futuro do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou ser informado se foi cumprido o prazo de sessenta dias para o envio do 

aludido Plano à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL). -------------------------------------- 

----- Manifestou a convicção de que a Assembleia Municipal irá aprovar os documentos em 

apreço, considerando que as maiores responsabilidades neste assunto serão do Executivo. 

----- Considerando que o Plano Plurianual de Investimentos, relacionado com as Grandes 

Opções do Plano, se encontra desfasado da realidade, atendendo a que contém projetos 

que só seriam executados se fossem objeto de financiamento de programas comunitários, 

questionou se o mesmo será objeto de alguma revisão. ----------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Martins questionou se o Município se encontra em 

desequilíbrio estrutural ou financeiro e se prevê a adesão ao Programa I ou ao Programa II 

do PAEL. Questionou o Senhor Presidente quais serão as implicações a imputar aos 

munícipes em caso de adesão a esses programas, como por exemplo no aumento da Taxa 

de IMI, da derrama, IRS, taxas de serviços, e da possível venda de património. ---------------- 

----- O deputado António Reis, questionou o Presidente da Câmara Municipal, a exemplo de 

um pai de família, que tem que gerir um orçamento doméstico, como pretende dividir um 

bolo não por um ano, mas por cinco anos, ou seja, se já chegou a um acordo com os seus 

fornecedores quanto à dilatação do tempo para a liquidação das suas dívidas, quais as 

prioridades de pagamento e eventuais contrapartidas, e de que modo irá o Município aderir 

ao referido Memorando de Entendimento. ----------------------------------------------------------------- 



 
Fls. 

__________   
2012.06.27 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

124

----- Sublinhou a necessidade de adoção de uma política de contenção, que não conduza 

apenas ao faseamento alargado do pagamento das dívidas, mas também a uma 

diminuição dos apoios concedidos. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer que a LCPA não é da 

responsabilidade de nenhum Município do país, mas sim do Governo da República 

Portuguesa, sendo que, até à data, quatro meses após a sua publicação, o mesmo não foi 

capaz de dar resposta a um conjunto de constrangimentos que se lhe reconhecem. Aceitou 

como legítima a posição que verifica na Assembleia Municipal quanto ao aludido diploma 

legal, tendo a mesma duas hipóteses, ou, com dúvidas, aprova as propostas agora 

discutidas, ou aguarda o seu esclarecimento. Para conhecimento da Assembleia Municipal, 

procedeu à leitura do que o Memorando de Entendimento menciona acerca do assunto: “O 

Governo reconhece as dificuldades práticas que a aplicação da LCPA pode trazer para 

alguns Municípios e admite que a prossecução de interesse público relevante tenha de ser 

considerada. Assim, compromete-se a: Estudar formas de facilitar a aplicação dos 

procedimentos de aplicação da LCPA nos Municípios, nomeadamente, por adaptação das 

normas transitórias”. No entanto, esclareceu que o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, no seu artigo 14.º, determina que “Para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 

7.º, da LCPA, no final de cada mês os pagamentos em atraso não podem ser superiores 

aos verificados no final do mês anterior”, considerando inconcebível e praticamente 

impossível proceder-se a uma gestão mensal, que implique dar instruções aos serviços 

financeiros para andarem, mês a mês, a perceber as faturas de que podem dar entrada e 

as que não podem, defendendo que, à semelhança de qualquer bom gestor, os Municípios 
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têm de ter autonomia para programar e para poder ter picos de dívida que depois vai 

baixar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que o Município, à semelhança dos restantes, enviou, no prazo de 

sessenta dias, um documento a assegurar o cumprimento da LCPA, conforme determinado 

legalmente, conquanto, após cerca de meio ano, os Municípios ainda não disponham de 

condições para o fazer. Acrescentou que o Governo comprometeu-se a diligenciar, junto do 

Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA), a organização de ações de formação 

dirigidas a eleitos, dirigentes e técnicos municipais, a garantir o apoio e a monitorização da 

IGF e da DGAL para o cumprimento da LCPA, a garantir a aprovação de um manual de 

procedimentos da LCPA específicos para as Autarquias Locais e a garantir o apoio técnico 

da administração pública central no trabalho das softwarehouses, para o tratamento 

informático dos dados. Assim, manifestou a sua insatisfação perante as alterações 

contínuas observadas e perante aquilo que parece uma responsabilização dos Municípios 

pelo estado do país, quando os mesmos são responsáveis por apenas 4% da dívida 

pública, sublinhando, ainda assim, que a função dos presentes é defender aquilo que são 

os interesses da população. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Manifestou a sua concordância com o deputado José Agostinho Gomes Correia, 

quanto à possibilidade do Plano de Pagamentos das Dívidas a Curto Prazo poder substituir 

o PAEL, conquanto considere que não será dada essa possibilidade de opção ao 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, informou que é provável que o 
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Município seja colocado no Programa I, que é o programa para os Municípios que estão 

com um endividamento estrutural, atendendo a que, apesar da redução do endividamento 

de médio e longo prazo, houve um aumento do passivo a curto prazo. A fim de explicar o 

posicionamento do Município num nível de endividamento estrutural, começou por 

esclarecer que, para dois mil e onze, inicialmente, com o Orçamento de Estado desse ano, 

o limite de endividamento líquido do Município situava-se em € 9.980.121,00 (nove milhões, 

novecentos e oitenta mil, cento e vinte e um euros), tendo o mesmo conseguido uma 

redução significativa que veio para os € 9.690.060,00 (nove milhões, seiscentos e noventa 

mil e sessenta euros), o que equivaleu a uma redução no endividamento líquido, em dois 

anos, de € 1.296.540,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta 

euros). No entanto, comunicou que a DGAL entendeu que ao valor de endividamento do 

Município deveriam ser retirados 10%, que era a obrigação de redução do Município, 

passando, assim, o mesmo a ter um limite de endividamento líquido que se situa em € 

9.651.573,00 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e três 

euros), o que se vislumbra de muito difícil cumprimento. ----------------------------------------------- 

----- Quanto ao aumento do passivo a curto prazo, informou considerar impossível evitá-lo, 

sob pena de o Município cancelar tudo o que tem vindo a realizar, considerando também 

injusto e incomportável o Município se ver obrigado a pagar uma dívida de cerca de quinze 

anos em três ou quatro anos ou, por outro lado, continuar a aumentar a dívida todos os 

anos. Lamentou não se poder manter o plano rigoroso de reajustamento adotado pelo 

Município e terem de ser cumpridas estas imposições que levarão ao cancelamento de 

toda a atividade que é impulsionada pelo Município. -------------------------------------------------- 
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----- Observou que, inicialmente, foi encarada a hipótese dos aludidos empréstimos não 

passarem pelos Municípios, sendo direcionados diretamente para a liquidação das dívidas 

de curto prazo, nomeadamente as com as Águas de Portugal, no entanto, dado o absurdo 

da opção, foi decida a adoção do chamado PAEL, destinado essencialmente à liquidação 

dessas dívidas e não à economia local em concreto. --------------------------------------------------- 

----- Informou que no próximo Congresso da ANMP este assunto deverá ser discutido, 

atendendo a que os Municípios não aceitam estas imposições. ------------------------------------- 

----- Referiu que o facto de alguns dos projetos incertos nas GOP’s não virem a ter 

execução em dois mil e doze, não prejudica os documentos em apreço, esclarecendo que 

se trata de uma forma de balizar a aplicação da aludida autorização genérica aos projetos 

que constam das GOP’s e aos investimentos até € 100.000,00 (cem mil euros). --------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a sua concordância com o 

Presidente da Câmara Municipal, defendendo que o Município deverá, em cada momento, 

fazer aquilo que a lei determina e estar preparado para as permanentes mudanças. ---------- 

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

““Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Plano de Liquidação dos Pagamentos 

em Atraso, art.º 16.º da Lei n.º 8/2012 e Compromissos Plurianuais -Autorização Prévia, 

art.º 6.º da mesma Lei”, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes. ---- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para almoço às treze horas 

e trinta minutos, tendo a sessão sido reiniciada pelas quinze horas e quarenta e cinco 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Reaberta a sessão, passou-se, então, ao Ponto Três, do Período da Ordem do Dia, 

com vista à discussão do “Impacto das medidas previstas e em curso na Administração 

Local em Portugal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por observar que o presente assunto é 

trazido à apreciação da Assembleia Municipal para que a mesma tenha conhecimento das 

constantes alterações legais que se têm verificado, nos últimos meses, que conduzirão a 

mudanças profundas no que são as atribuições e competências do poder local e que irão 

ter implicações que serão duradouras na vida do poder democrático local. Assim, para esse 

efeito, comunicou que enviou documentos a este Órgão, que têm a ver com três áreas 

distintas: um Memorando de Entendimento entre o Governo e a ANMP, um documento 

alusivo à discussão que de momento ocorre relativamente à verticalização do fornecimento 

de água e um documento relacionado com o Quadro de Referência Estratégico Nacional, 

que têm a ver com as candidaturas que os Municípios têm nos Programas Operacionais 

Regionais e que, por força do referido memorando, terão de ser reprogramadas. -------------- 

----- Ressalvou que os documentos versados poderão estar um pouco ultrapassados, 

dadas as constantes modificações verificadas. ----------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao Memorando de Acordo entre o Governo e a ANMP, observou que o 

mesmo incidiu basicamente sobre o PAEL, sobre a LCPA e sobre o IMI, referindo-se 

também, de uma forma ligeira, à reforma da administração local, designadamente no que 

respeita à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, ao setor empresarial local e 

à democracia local, isto é, de que maneira vão ser feitas as próximas eleições autárquicas.  
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----- No que respeita às comunidades intermunicipais, sublinhou a importância do célere 

reforço das suas competências. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao IMI, comunicou que o aludido Memorando de Entendimento 

determina que as receitas resultantes das avaliações de imóveis em curso, que se estima 

ser da ordem dos € 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de euros), em dois mil e 

treze, sejam destinadas aos Municípios, no entanto, terão de ser canalizadas para a 

amortização da sua dúvida a curto prazo. ------------------------------------------------------------------ 

----- Comunicou que o PAEL consiste num financiamento de € 1000.000.000,00 (mil 

milhões de euros), que será colocado ao dispor dos Municípios, incluindo aqueles que 

tenham violado os seus limites de endividamento, para o pagamento de pouco menos de 

metade das suas dívidas de curto prazo vencidas há mais de noventa dias. Observou que o 

referido financiamento equivale aos cerca de € 900.000.000,00 (novecentos milhões de 

euros) que foram retirados aos Municípios, nas transferências do Estado, desde dois mil e 

dez até dois mil e doze, inclusive. No entanto, comunicou que, para que este financiamento 

seja concedido, os Municípios terão de prescindir de € 250.000.000,00 (duzentos e 

cinquenta milhões de euros) do seu pacote financeiro nos programas operacionais 

regionais (QREN), que, por sua vez, serão aplicados no chamado Programa Impulso 

Jovem, destinado a incrementar possibilidades de estágios ou de empregos para jovens, e 

numa linha de financiamento destinada a retomar a requalificação dos equipamentos 

escolares, que foi travada por força do que aconteceu à Parque Escolar. ------------------------- 

----- Acrescentou que este Município, que tem um pouco mais do que € 5.000.000,00 (cinco 
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milhões de euros) de dívidas vencidas, com mais de noventa dias, irá aceder, no âmbito do 

aludido Programa, a um valor na ordem dos € 3.000.000,00 (três milhões de euros), 

cabendo-lhe reprogramar o pagamento dos € 2.000.000,00 (dois milhões de euros) 

remanescentes, nos termos da LCPA, de acordo com a qual não poderá deixar aumentar 

em nenhum mês a dívida vencida, com mais de noventa dias, à exceção daquela sobre a 

qual haja uma negociação prévia do Município com o credor. ---------------------------------------- 

----- Relativamente ao acesso ao aludido PAEL, começou por observar que se prevê que os 

Municípios sejam obrigados a aderir ao mesmo, estando submetidos a diferentes 

condições, consoante se enquadrem no Programa I, destinado àqueles que se encontram 

numa situação de desequilíbrio estrutural, ou no Programa II onde se inserem os restantes 

Municípios com pagamentos em atraso. -------------------------------------------------------------------- 

----- Apontou como benefícios do referido Memorando de Entendimento, o facto de, ao 

contrário do que se previa, o Município não perder mais de € 175.000.000,00 (cento e 

setenta e cinco milhões de euros) em transferências de Estado, no próximo ano, bem como 

não ter que entregar ao Ministério das Finanças a verba que resulta do não pagamento dos 

subsídios de férias e de Natal dos colaboradores da Câmara Municipal, mas sim canalizá-la 

para a amortização das suas dívidas a curto prazo. Acrescentou que todos os restantes 

aspetos do aludido Memorando são negativos para os Municípios, e, para uma melhor 

compreensão por parte dos membros da Assembleia Municipal, procedeu à leitura e à 

interpretação de algumas das obrigações a que os mesmos estarão sujeitos quando 

aderirem ao PAEL, insertas nos pontos 3 e 4, do Anexo I, do Memorando de Entendimento 

em análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Começou por ler e analisar as obrigações de “Redução/contenção/racionalização da 

despesa municipal” a que estarão sujeitos os Municípios aderentes ao Programa I, do 

PEAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à redução com “Pessoal, atendendo, em especial, às disposições 

consagradas na LOE (Lei do Orçamento de Estado) sobre esta matéria, bem como com 

base numa gestão mais eficiente dos períodos de trabalho e de funcionamento”, esclareceu 

que a Lei do Orçamento de Estado impede os Municípios de contratar pessoal e obriga-os 

a reduzi-lo na medida em que vá havendo alguma aposentação, impondo também a sua 

redução numa determinada percentagem, que no caso deste Município é de 2%, no 

entanto, não disponibiliza os instrumentos legais que possam ser utilizados para o efeito. --- 

----- Quanto à contenção com “Aquisição de bens e serviços correntes e de capital através, 

nomeadamente, da sua reavaliação e eventual suspensão, bem como a eliminação do 

outsourcing sempre que haja redundância com estruturas municipais”, observou tratar-se 

de uma generalidade cuja forma de aplicação se desconhece. -------------------------------------- 

----- No que respeita à contenção com as “Transferências correntes e de capital, através da 

reanálise/suspensão de protocolos com associações ou outras coletividades locais, 

nomeadamente se as atividades a que se destinam ainda não tiverem sido iniciadas e 

elaboração e aprovação de regulamentos sobre eventuais apoios a conceder no futuro”, 

observou que o Município já dispõe de regulamentos para a atribuição de apoios e que, no 

caso de ser necessária a sua redução, urgirá proceder à sua quantificação, considerando 

indispensável haver bom senso na aplicação desta obrigação, sob pena de a mesma 
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conduzir a um completo estrangulamento da atividade municipal e com isso a um completo 

estrangulamento da vida municipal, através do comprometimento, por exemplo, dos 

protocolos de colaboração técnica e financeira, estabelecidos com as Juntas de Freguesia 

e dos protocolos celebrados com instituições para transporte e fornecimento de refeições 

de alunos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou a proceder à leitura e à análise das obrigações que abrangem o Programa I e 

o Programa II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à necessidade de “Racionalização de atividades que tenham impacto 

direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais, 

salvaguardando apenas a prestação de serviços públicos essenciais às necessidades das 

populações”, informou considerar que, de momento, o Município não tem nenhuma 

atividade que não seja primordial para a prestação de cuidados essenciais. --------------------- 

----- No atinente à obrigação de “Elaboração de regulamentos internos rigorosos sobre 

comunicações, aquisição e atribuição de viaturas, gestão do parque automóvel, etc., e 

controlo efetivo do seu cumprimento”, comunicou que o Município já procede ao seu 

cumprimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Fez a leitura e a análise das obrigações para o “Aumento de receita municipal no 

período abrangido pelo Plano, em particular”, destinadas aos Municípios enquadrados no 

Programa I. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à obrigação de “Fixação nas taxas máximas do IMI e da derrama, bem 

como da participação no IRS nos termos da Lei das Finanças Locais”, observou que, na 
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Proposta de Lei n.º 73/XII, que cria e regulamenta o PAEL, é dada a possibilidade de 

serem mantidas as taxas de IMI e, praticando já o Município a taxa máxima na sua 

participação no IRS, a única alteração consiste na necessidade de implementação da 

Derrama. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à obrigação de “Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo 

município, através da reapreciação dos respetivos tarifários, atendendo ao disposto na Lei 

53-E/2006, de 29/dez, prevendo a sua atualização anual de acordo com a taxa de inflação”, 

comunicou que a mesma foi realizada no início do mandato, à exceção dos serviços de 

águas, saneamento e resíduos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à obrigação de “Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os 

factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível 

da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal a cargo do 

município”, observou que os primeiros estão razoavelmente implementados, sendo que, no 

que respeita à aplicação de coimas, o Município tem concedido todas as oportunidades de 

cumprimento por parte dos incumpridores, de modo a não lhes ser aplicada a coima nem, 

consequentemente, qualquer dos custos inerentes a todo o processo, podendo este 

procedimento ter de vir a ser alterado. --------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à obrigação de “Venda de património, devendo ser identificado, de 

forma expressa, os bens suscetíveis de serem alienados e o respetivo valor de mercado 

(estimado)”, manifestou a opinião de que, no caso deste Município, a mesma não se 

justifica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Quanto à obrigação, comum aos dois Programas de “Maximização dos preços 

cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários, atendendo, 

respetivamente, ao princípio do utilizadorpagador (cfr. art. 16º da LFL) e, nos setores do 

saneamento, água e resíduos, no valor máximo da banda definida nas recomendações da 

ERSAR, prevendo, nos restantes casos, pelo menos a sua atualização anual de acordo 

com a taxa de inflação”, observou que a mesma fará com que o Município tenha de cobrar 

pelos seus serviços o que se considerar que é no mínimo o seu custo, o que fará com que 

o preço da água e de saneamento se situe entre € 2,50 (dois euros e meio) e € 4,00 (quatro 

euros), por metro cúbico, quando antes se situava na ordem dos € 0,80 (oitenta cêntimos), 

sofrendo, desde modo, um exponencial aumento, podendo mesmo ser octuplicado. ---------- 

----- Passou à leitura e à interpretação dos compromissos a que estão sujeitos os 

Municípios que adiram ao Programa I. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao compromisso de “Submeter a autorização, prévia e casuística, da 

Assembleia Municipal, independentemente da sua inclusão no Plano Plurianual de 

Atividades, de todas as novas despesas de caráter anual ou plurianual de montante 

superior ao menor dos seguintes valores: € 500 000 ou 5% das despesas orçamentadas 

relativamente ao capítulo do classificador económico em que a mesma se integra, no 

mínimo de € 100 000”, informou que o mesmo não constitui qualquer dificuldade para o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao compromisso de “Submeter os seus documentos previsionais, e 

eventuais revisões a apreciação técnica preliminar por parte da DGAL, antes da sua 
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apresentação à Assembleia Municipal”, manifestou a opinião de que aqui se compromete a 

autonomia local, defendendo que os Municípios deverão ter autonomia para procederem 

como entenderem dentro dos limites estabelecidos, sob pena de os órgãos autárquicos se 

tornarem meros ajudantes de tesoureiros. ----------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à obrigação de “cumprir o valor limite que venha a ser definido para a 

evolução/redução da componente das outras dívidas a terceiros ao longo do período 

abrangido pelo Plano atendendo ao seu montante (ou seja, ao valor que fica por pagar) 

após a utilização do montante de financiamento do Plano. Esta redução deverá concentrar-

-se, de forma especial, nos primeiros 5 anos do Programa”, observou que a mesma não é 

relevante para o Município, atendendo a que, caso não houvesse este empréstimo, o 

Município estaria em condições de, no fim deste mandato, em quatro anos, reduzir o seu 

endividamento de médio e longo prazo para cerca de metade, o que seria de um esforço 

notável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao compromisso de “respeitar a consignação de receitas prevista no artigo 16.º 

n.º 5 da Lei das Finanças Locais, em especial no que respeita aos concessionários dos 

sistemas multimunicipais que exploram os serviços em alta”, denotou que se trata de uma 

tentativa de financiar sistemas que terá consequências financeiras muito negativas para o 

Município. Informou considerar completamente injusto o facto de este Município estar 

sujeito ao pagamento de uma tarifa que é sensivelmente o dobro da média nacional, 

quando, no litoral, onde as famílias têm melhores rendimentos, são praticadas tarifas muito 

inferiores, defendendo que a disponibilidade das famílias para a área do ambiente deveria 

ser proporcional aos seus rendimentos, conforme está regulamentado. Observou que, se a 
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nota prévia do Ministério do Ambiente e da ANMP, que previa a redução da tarifa da água 

deste Município, de € 0,65 (sessenta e cinco cêntimos) para € 0,50 (cinquenta cêntimos), 

por metro cúbico, fosse aplicada à sua dívida, a mesma diminuiria em cerca de 30% a 40%, 

o que corresponderia a sensivelmente a € 1.000.000,00 (um milhão de euros). ----------------- 

----- Acerca da verticalização do serviço de águas e saneamento, começou por observar 

que, até ao momento, as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD) fornecem água 

em alta ao Município, ou seja, colocam água da Barragem nos depósitos, sendo-lhes pago 

um determinado valor por cada metro cúbico, cabendo a gestão do serviço ao Município. 

No entanto, agora é proposta a verticalização desse serviço, através da cedência, por parte 

dos Municípios, das suas redes e dos seus clientes, a entidades constituídas pelos 

Municípios e pelas empresas de águas, com influência geográfica horizontal, de modo à 

discrepância no número de clientes no litoral e no interior não comprometer a viabilidade 

financeira do serviço, como atualmente acontece no interior onde, devido ao 

sobredimensionamento dos sistemas e à falta de consumidores, há prejuízo, prevendo-se a 

adoção de um valor tarifário base nacional, entre € 2,00 (dois euros) e € 4,50 (quatro euros 

e meio), que estima que seja na ordem dos € 2,50 (dois euros e meio), não podendo 

nenhum Município adotar uma taxa que varie em mais de 15% desse valor. Comunicou que 

o Município de Moimenta da Beira se opõe à possibilidade de cedência destes serviços e 

infraestruturas, quando, concomitantemente, mantém a obrigação de pagamento da sua 

maior dívida, no valor de cerca de 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil euros), 

resultante da sua construção. Defendeu, ainda, que não se devem aumentar assim os 

tarifários, de um momento para o outro, o que corresponderá a um volume de negócios na 



 
Fls. 

__________   
2012.06.27 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

137

ordem dos € 3.000.000,00 (três milhões de euros), se for aplicado o preço de € 2,50 (dois 

euros e meio), por metro cúbico. Acrescentou que este Município, ao aceitar esta proposta, 

estaria a ceder a exploração de uma rede de águas que vale, no mínimo, cerca de € 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros), e cujas infraestruturas custaram ao Município 

cerca de € 12.500.000,00 (doze milhões e meio de euros), já descontada a 

comparticipação máxima de 70%, que nem sempre foi concedida, em cumprimento das 

regras europeias de exclusão da remuneração dos dinheiros públicos nestes negócios. 

Observou, ainda, que se pretende que a aludida verticalização do serviço de águas e 

saneamento seja remunerada a 5%, o que corresponderia a € 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil euros) por ano, ou seja, um quarto de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), 

que seria a remuneração mínima que a banca daria ao Município sobre os € 12.500.000,00 

(doze milhões e meio de euros) que custaram as referidas infraestruturas. Informou, ainda, 

que, caso o Município decidisse aumentar a tarifa para os valores pretendidos, teria um 

proveito de mais de 1.000.000,00 (um milhão de euros), e não de € 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil euros), por ano. Assumiu a dificuldade do Município ao encontrar-se sozinho 

na sua oposição à aludida verticalização, sendo que apenas o Município de Vila Real se 

opõe também, por dispor de uma tarifa autosustentável, ainda assim, manifestou a sua 

vontade em assumir a posição que a Assembleia Municipal apoiar, em defesa da 

população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a sua concordância com as 

palavras proferidas pelo Presidente da Câmara Municipal e abriu uma ronda de inscrições 

para a discussão do aludido ponto. -------------------------------------------------------------------------- 
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----- Tomou a palavra o deputado António Reis, começando por lembrar que, segundo Dalai 

Lama, o ontem não se pode alterar, o amanhã não sabemos o que fazer, quanto a hoje, 

teremos de ter a mentalidade aberta, reconhecer e saber identificar as condições para 

construir um futuro. Assim, observou que as dificuldades agora apresentadas são 

consequência de facilitismos e de o país ter vivido muitos anos acima das suas 

capacidades. Lamentou a situação de impasse verificada no último ano, onde os projetos 

não seguiram da Secretaria de Estado para a Assembleia da República, mas sim para 

Bruxelas, sendo aí decidida a sua aprovação. ------------------------------------------------------------ 

----- Congratulou-se com a vontade manifestada pelo Presidente da Câmara Municipal em 

superar as dificuldades atuais, através da construção de uma nova história para Moimenta 

da Beira, não utilizando as desculpas do não concretizado. Manifestou a sua confiança 

quanto à capacidade do Executivo em ser um agente regulador que permita criar um futuro 

e dar presente aos Municípios, assumindo aquilo que é disponível, mesmo que seja 

habitualmente lúdico, gastador e sustentador de simpatia. Ainda assim, sublinhou a 

necessidade de se dar cumprimento a um dos princípios orientadores da economia e 

desviar o que é supérfluo, através da aposta numa inovação criteriosa que viabilize uma 

produção que conduza à autosuficiência do Município. ------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia informou considerar forçado o aludido 

Memorando, manifestando, ainda assim, esperança de que, até setembro próximo, os 

Municípios consigam fazer valer a sua posição. ---------------------------------------------------------- 

----- Ressaltou que, caso o Município tenha de aderir ao Programa I, do PAEL, o interesse 
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de todos os seus serviços públicos, nomeadamente o futebol, o folclore, o ciclismo, a pesca 

desportiva, a caça, entre outros, será posto em discussão, e, concomitantemente, será 

comprometida a autonomia política do Município no que respeita à canalização de recursos 

para investimentos considerados prioritários, atendendo a que os mesmos serão todos 

destinados à amortização da dívida. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que os Municípios não poderão ser tão maus gestores, atendendo a que com 

cerca de 11% da receita nacional faziam 43% do investimento nacional. ------------------------- 

----- Sublinhou que, a partir do momento em que o comando for tirado ao Município, até os 

investimentos locais, considerados estratégicos, irão deixar de ser reconhecidos, pelo que 

aconselhou os Presidentes de Juntas de Freguesia a conceberem projetos interfreguesias, 

com alguma dimensão, de modo à sua realização ter mais possibilidades de ser 

considerada de interesse público. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à aludida proposta de verticalização do serviço de águas, informou 

considerar o plano, apesar de ambicioso, mal estudado e estruturado relativamente à 

avaliação dos custos/benefícios, lembrando que há cerca de três anos o Município fez uma 

proposta de harmonização dos preços de águas residuais e resíduos sólidos em cinco 

anos, que daria um valor de atualização de cerca de 20%, considerado extremamente 

pesado, sendo que a proposta atual poderá levar a uma atualização inconcebível, superior 

a 100%. Sublinhou a necessidade de o Executivo ser apoiado na conquista de uma 

plataforma de negociação justa, que conduza à remuneração do elevado investimento 

realizado e à participação na determinação do custo das tarifas. Informou considerar a 
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verticalização do aludido serviço irreversível, atendendo a que o Município não dispõe de 

condições para refazer as suas redes. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador Joaquim Coelho defendeu que os membros da Assembleia Municipal que 

tiverem conhecimentos mais aprofundados sobre alguma matéria deverão partilhá-lo. ------- 

----- Manifestou a opinião de que, quando se pretender passar a gestão dos serviços de 

águas e saneamento aos privados, os mesmos não estarão interessados na sua 

exploração por não a considerarem rentável, pelo que a mesma retornará para o Município.  

----- 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. ----------- 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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