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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE  ================================== 

ACTA Nº 08/09 

========== Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, 

realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme Convocatória 

previamente enviada a todos os seus membros. ---------------------------------------------------------

----- Tendo a Mesa sido presidida pelo respectivo Presidente, Alcides José de Sousa 

Sarmento e secretariada por Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e José 

Manuel Andrade Ferreira, Segundo Secretário, a sessão teve o seu início pelas nove horas 

e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: Basílio Pureza 

Requeijo de Carvalho e Domingos Manuel dos Santos Martinho. ----------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que, no novo mandato 2009-2013, as 

sessões passarão a ser gravadas, com vista à simplificação da elaboração das respectivas 

actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Primeira Secretária, Teresa Adão, procedeu à leitura da acta da sessão ordinária, 

realizada em 26 de Novembro, último, tendo sido propostas algumas alterações que foram 

introduzidas na hora, sendo a mesma aprovada, por maioria, com trinta e quatro votos a 

favor e quatro abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da Junta de 

Freguesia de Paradinha, atendendo a que não esteve na reunião anterior. Tomando a 
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palavra, este cumprimentou toda a mesa, deu as boas vindas aos novos membros e 

felicitou os que foram reeleitos. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----De seguida, entrou-se no Período da Ordem do Dia, no Ponto Número Um, com vista à 

designação dos “Representantes da Assembleia Municipal no Conselho Cinegético”. -------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha indicou José Agostinho Gomes 

Correia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, José Agostinho Gomes Correia sugeriu que deveria manter-se o 

anterior membro designado, António Manuel Pinto da Silva. ------------------------------------------ 

----- Procedeu-se, então, à votação da proposta de nomeação de António Manuel Pinto da 

Silva, tendo a mesma sido aprovada com trinta e quatro votos a favor, três votos brancos e 

um contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto 1.1., da Ordem do Dia, com vista à designação de um 

representante na “Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios”. -------------- 

----- João Moura sugeriu a nomeação do Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, 

devido à grande área florestal incluída na sua freguesia. ----------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil disponibilizou-se para ser nomeado, 

tendo em conta a grande área florestal desta Autarquia, bem como o facto de ser 

Presidente, por inerência, duma associação de produtores florestais que tem a seu cargo 

uma equipa de sapadores florestais. -------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara alertou o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil para o 

facto de ter já assento na Comissão, na qualidade de Presidente da referida associação, 

perdendo-se, assim, um elemento. --------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil concordou e, sendo assim, não 

pretenderia candidatar-se. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais candidaturas, e posta à votação a eleição do Presidente da Junta 

de Freguesia de Alvite, como representante na Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, a mesma foi aprovada com vinte e oito votos a favor, cinco contra e cinco 

brancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Número Dois, da Ordem do Dia, com vista à votação da 

“Participação Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2010”. ----------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal pediu ao Presidente da Câmara Municipal para 

fazer uma abordagem sucinta sobre o assunto. ----------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que foi aprovada, por maioria, em reunião 

do executivo, a decisão de não abdicar de nenhuma parte deste IRS, correspondente ao 

valor de € 153.591,00 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e noventa e um euros), visto 

tratar-se de uma receita que influencia directamente a capacidade de endividamento do 

Município e ser redistribuída a favor de áreas como a educação e a solidariedade social. ---

----- Hildérico Coutinho mostrou a sua satisfação quanto às inovações tecnológicas 

aplicadas na Assembleia Municipal e, tomando agora conhecimento do valor da 

participação no IRS, informou que é a favor da sua diminuição, tendo em conta que não 

considera a variação na percentagem do endividamento do município como justificação 

válida, visto representar cerca de 1% no orçamento da Câmara. Colocou a questão se a 

redução de 5% para 4% não constituiria um incentivo às pessoas para fixarem a sua 

residência neste Município, o que, por sua vez, aumentaria a receita do município. ----------- 
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----- António Reis referiu que se está a falar numa receita de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

euros), por ano, e apelou a que se dê um sinal de mudança que atraia novos residentes e 

investidores para este Município, informando, ainda, que, a dar-se esse sinal, estaria 

disposto a disponibilizar a verba da sua senha de presença para a instituição de 

Solidariedade Social que a Câmara entendesse. ---------------------------------------------------------

----- João Moura concordou em pleno com a proposta apresentada pelo órgão executivo, 

visto ser necessário aumentar ao máximo os valores do IRS, de forma a colmatar o passivo 

que ficou da Câmara Municipal ao longo destes anos. Não discordando de que é 

necessário atrair gente para este Município, entende que isso não se consegue à custa de 

um benefício de um a cinco por cento, mas sim através da implementação de novas 

políticas na educação e na indústria. ------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que as contas dos membros Hildérico 

Coutinho e António Reis não estavam correctas, constituindo a diminuição proposta de 1% 

o equivalente a € 30.000,00 (trinta mil euros). Informou, ainda, que esta receita sempre foi 

desta forma proposta na Câmara Municipal, com base nos seus argumentos, entendendo 

ser uma medida correcta compensar com medidas sociais quem não tem rendimentos para 

pagar impostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- António Reis informou que, relativamente às contas que fez, os € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) foram calculados com base nos € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

euros) de receita, considerando 1% deste valor. ---------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara informou que um em 5%, significa 20% da receita. -------------- 
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----- Hildérico Coutinho informou não se ter enganado nas contas e refutou o argumento da 

redução da capacidade de endividamento, que corresponde a menos de € 10.000,00 (dez 

mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara esclareceu que o que conta para a capacidade de 

endividamento é esta receita e o Fundo de Equilíbrio Financeiro. -----------------------------------

----- José Agostinho Gomes Correia subscreveu a argumentação apresentada, sendo de 

opinião que João Moura se referiu desnecessariamente à questão da dívida, uma vez que 

o Presidente da Câmara mais não quis dizer do que uma redução desta receita interferiria 

directamente na capacidade de endividamento da Câmara Municipal. Concordou com 

António Reis, no que diz respeito ao factor de expectativa e esperança, afirmando, no 

entanto, que seria necessário mexer em áreas com grande expressão, sendo que a 

Câmara Municipal já faz um grande esforço para beneficiar genericamente a população, 

assumindo socialmente 50% dos serviços básicos. Informou, ainda, que, caso a crise 

existente não se agrave, será a favor de uma harmonização progressiva a preços a todos 

os serviços prestados, subsidiando, apenas, as pessoas e os agregados necessitados. 

Idêntica política pode ser adoptada para as pequenas empresas, ou para o início de 

actividades, entre outras. Só assim se conseguirá sustentabilidade nas finanças públicas. --

----- Joaquim Coelho, vereador sem pelouro a quem foi concedida a palavra nos termos do 

Regimento Interno do órgão, informou que gostaria que fossem promovidas sessões de 

esclarecimento que elucidassem os que não têm formação económica, de forma a 

debaterem conscientemente os processos da Câmara Municipal. ----------------------------------- 
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----- Em resposta, o Presidente da Assembleia solicitou a Joaquim Coelho que fizesse uma 

proposta nesse sentido, em sede de reunião de Câmara Municipal e colocou à votação a 

participação de 5% no IRS, a aplicar em 2010, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, 

com trinta e quatro votos a favor, três contra e uma abstenção. -------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Número Três, da Ordem do Dia, com vista à discussão da “TMDP 

– Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Taxa a aplicar em 2010”. ---------------------------

----- O Presidente da Câmara explicou tratar-se de uma taxa a que os Municípios têm 

direito, pelas redes de serviços de comunicações electrónicas, acessíveis ao público no 

Município, em local fixo para todos os clientes finais, recebendo os municípios até 0,25% 

da facturação das empresas por este serviço. Informou, também, que o Município de 

Moimenta da Beira recebeu € 0,26 (vinte e seis cêntimos) em 2009, sendo proposta da 

Câmara Municipal a manutenção da referida percentagem. -------------------------------------------

----- Posta à votação a taxa proposta, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Número Quatro da Ordem do Dia, tendo em vista a decisão sobre 

a “Autorização para prorrogação do prazo do empréstimo de curto prazo, até ao montante 

de € 600,000,00 (seiscentos mil euros)”. -------------------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por referir que os 

empréstimos de curto prazo servem de apoio à tesouraria, devendo ser amortizados dentro 

do mesmo ano económico, ou seja, até 31 de Dezembro de cada ano. Informou, ainda, 

que, quando este Executivo tomou posse, este empréstimo estava a ser utilizado a 

cinquenta por cento, e que em Novembro, para além dos encargos normais, a Câmara tem 

um encargo acrescido, que é o subsídio de Natal, o que implicou a falta de disponibilidade 

financeira para a sua amortização atempada. Atendendo a que a lei prevê, nestes casos, a 
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possibilidade deste empréstimo ser prorrogado, até um ano após a sua contratação, a 

Câmara solicitou autorização para prorrogar a utilização do empréstimo a curto prazo de € 

300.000 (trezentos mil euros), até um ano após a sua contratação, ou seja, até 13 de 

Fevereiro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Posta à votação, a referida proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------

----- Entrou-se no Ponto Número Cinco da Ordem do Dia com vista à decisão sobre a 

“Autorização para contratação de um empréstimo de curto prazo, para ao ano de 2010, até 

ao montante de € 600,000 (seiscentos mil euros)”. ------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara, informando que o Município tem utilizado 

esta faculdade que a lei lhe confere, no sentido de, para além dos empréstimos de médio e 

longo prazo, poder utilizar um empréstimo de curto prazo que se destina a suprir as 

dificuldades de tesouraria. Informou, também, que este empréstimo tem como limite de 

capacidade de contratação € 661.000,00 (seiscentos e sessenta e um mil euros), propondo 

a Câmara Municipal a contratação de um empréstimo a curto prazo até € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), procedendo à sua amortização até 31 de Dezembro de 2010. --------

----- Posta à votação a referida proposta, foi a mesma aprovada, por maioria, com trinta e 

sete votos a favor e um contra. --------------------------------------------------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Número Seis da Ordem do Dia, com vista à “Apreciação, discussão 

e votação da Proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2010, e 

respectivo mapa de pessoal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro”. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara usou da palavra, começando por defender que as grandes 

opções do plano e o orçamento municipal devem traduzir um princípio de planeamento 

plurianual, que permita que a política seguida pelo executivo municipal seja sustentada 

num plano previamente estabelecido e escrutinado, com obediência aos princípios da 

clareza, da flexibilidade e do enquadramento legal. Fez um resumo do orçamento, com 

alusão às principais rubricas e despesas que o compõem, dando ênfase ao sector da 

educação, bem como aos serviços de ambiente, águas, águas residuais, recolha e 

tratamento de resíduos sólidos. Apresentou uma análise da evolução dos custos com o 

pessoal, comparativamente com os anos de 2006 até 2010. Destacou os empréstimos 

bancários da Câmara Municipal, demonstrando o seu peso, especialmente nos meses de 

Janeiro, Abril, Julho e Outubro. Abordou o plano plurianual de investimentos e plano de 

actividades municipal, dando ênfase à continuidade de projectos que vêm dos anos 

anteriores e aos novos projectos considerados neste orçamento. Continuando no uso da 

palavra, o Presidente da Câmara Municipal fez alusão às transferências de verbas para as 

Juntas de Freguesia, que tiveram um acréscimo de 2,5%, face ao ano anterior, 

contemplando o valor dos Protocolos para o ano de 2010, bem como o valor em dívida de 

transferências anteriormente assumidas. Fez uma exposição dos quatro vectores do 

orçamento: condicionantes, características, objectivos e meios. Relativamente às 

condicionantes, referiu o grande endividamento municipal, a necessidade de cumprimento 

do serviço da dívida, a instabilidade na utilização de fundos comunitários, a reformulação 

de projectos e a acomodação da dívida. No que diz respeito às características, sublinhou o 

rigor e a ambição. Enumerou como objectivos o desenvolvimento económico e social, bem 

como a valorização do território e dos produtos locais, que conduz à expansão 
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demográfica. Apresentou como meios o estabelecimento de parcerias com instituições e 

empresas, de forma a valorizar o seu potencial, a colaboração com as Juntas de Freguesia, 

a apresentação de um cartaz cultural e desportivo, a organização de um evento anual para 

promoção dos melhores produtos, a gestão parcimoniosa dos compromissos assumidos e 

a assumir, o aproveitamento dos fundos comunitários, a avaliação de investimentos, a 

implementação de acções de sensibilização junto do Governo, com vista à concretização 

dos nossos anseios em termos de mobilidade e regadio, a avaliação mensal da execução 

orçamental e posição financeira da Câmara Municipal. -------------------------------------------------

----- Às 13:00 horas, o Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para 

almoço, tendo a sessão sido reiniciada pelas 14:30 horas. --------------------------------------------

----- A Primeira Secretária, Teresa Adão, deu os parabéns pela forma como o Presidente da 

Câmara fez a apresentação do orçamento. ----------------------------------------------------------------

----- Hildérico Coutinho manifestou a sua satisfação com a apresentação de um orçamento 

que contempla o que de facto aconteceu no passado. Questionou sobre a possibilidade de, 

no caso de não concretização de parte da receita prevista, os investimentos previstos para 

2010 ficarem pendentes, ou haver a possibilidade de contratação de um novo empréstimo. 

----- Susana Morais realçou a forma clara e concisa como foi apresentado o orçamento, 

com rigor e profissionalismo. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Cristina Conde elogiou a forma exaustiva como foi apresentado o orçamento. Colocou 

a questão sobre a palavra “desvios”, utilizada pelo Presidente da Câmara, e realçou a 

importância de ser fundamentada e concretizada a dívida herdada pelo actual executivo. --- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva considerou bem conseguida a 

apresentação do orçamento, sendo de opinião que estes instrumentos de gestão deveriam 

ser mais participativos e mais delineados em parceria, pelo menos, com as Juntas de 

Freguesia, por forma às mesmas poderem dar o seu contributo quanto à definição das 

obras a realizar. Informou, também, que a sua Junta de Freguesia não foi ouvida quanto às 

obras previstas para este quadriénio, nomeadamente no projecto do Centro Escolar de 

Peva, para o qual disponibiliza gratuitamente um terreno. Considerou, ainda, que as 

grandes opções do plano são pouco rigorosas, com projectos de difícil compreensão, não 

sendo específicos quanto ao montante e à entidade visada. Informou que gostaria que o 

orçamento fosse apresentado com as respectivas divisões orgânicas. Mais declarou que o 

orçamento não cumpre todas as regras previsionais estabelecidas no ponto 3.3, da alínea 

b), do POCAL, que determina que as importâncias relativas a transferências correntes e de 

capital só podem ser consideradas no orçamento em conformidade com efectiva aprovação 

pela entidade competente, o que não se verifica na rubrica 10.03.07.01-FEDER, cujo valor 

considera irreal, uma vez que só será possível alcançá-lo nos próximos dois ou três anos. 

Informou, ainda, que verificou anomalias no orçamento, designadamente na classificação 

da compra de água, nas despesas com o pessoal, atendendo a que não estão de acordo 

com o classificador económico, dado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, não 

tendo conseguido identificar os subsídios de férias e de Natal, ficando, também, sem saber 

qual é a quantidade de postos de trabalho preenchidos. -----------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira classificou a apresentação 

do orçamento como inovadora, concordando com o mesmo, à excepção de, na sua 

opinião, deverem ser consultadas as Juntas de Freguesia na sua elaboração, e discordar 
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da criação de um gabinete de inserção profissional da Câmara Municipal, inscrita nas 

grandes opções do plano, atendendo a que a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira já 

possui um gabinete para esse efeito. Finalmente, manifestou o seu agrado com o aumento 

do valor de verbas a transferir para as Juntas de Freguesia. -----------------------------------------

----- José Agostinho Gomes Correia expressou o seu voto de parabéns pela forma bem 

estruturada e simplificada como foi apresentado este orçamento, tornando-se possível, 

através de uma análise comparativa, mostrar com mais ênfase as tendências que o novo 

Executivo pretende adoptar. Classificou a avaliação técnico-financeira apresentada pelos 

vereadores da oposição como muito bem fundamentada. Comunicou a sua discordância 

com a argumentação de falta de tempo, para não terem sido alterados completamente os 

projectos e adoptado outro tipo de medidas mais profundas, que mostrassem uma nova 

versão, considerando como coerente e realista a utilização de uma matriz utilizada há já 

muitos anos. Esclareceu Cristina Conde, quanto à alusão feita pelo Presidente da Câmara 

a “desvios”, informando que o mesmo estava a referir-se às derrapagens por vezes 

verificadas em algumas obras, considerando esse rigor uma atitude que toda a 

administração deverá assumir. No que à área da educação diz respeito, José Agostinho 

Gomes Correia incentivou o Presidente da Câmara a lutar de forma a conseguir fazer face 

às despesas inerentes às competências que irão ser transferidas para os Municípios. 

Informou, também, ser de opinião que o Município não pode continuar a ter o ónus de 

suportar 50% das despesas nos serviços básicos, defendendo a redistribuição destes 

encargos, de forma a haver uma harmonização de preço/custo, e ser utilizada essa reserva 

para outras prioridades como a cultura, a acção social e a educação. Manifestou a sua 

concordância com a rentabilização do património municipal, com a reformulação dos 
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estaleiros e com a previsão das rendas do parque eólico, apesar das mesmas só virem a 

ter tradução prática daqui a dois ou três anos. Considerou a fasquia muito elevada no que 

respeita à previsão das transferências dos fundos comunitários, havendo necessidade de 

uma gestão muito atenta para se manter a mesma expectativa. Declarou que terá uma 

atitude de absoluta cooperação no sentido de ajudar com uma posição crítica, mas sempre 

em favor de todo o Município. ---------------------------------------------------------------------------------

----- João Moura congratulou-se com o modo como a explanação do orçamento foi feita, 

dado que, tratando-se de um documento exaustivo, foi bastante perceptível. Classificou-o 

como um documento com rigor, vertical e sério, de possível execução, no entanto 

ambicioso. Expôs a sua opinião de que quando se faz um orçamento cria-se uma 

expectativa, logo deverá cortar-se na despesa e aumentar-se na receita, devendo ser 

cortadas despesas com o pessoal. Apelou à votação massiva dos referidos documentos. ---

----- António José Tojal Rebelo elogiou a declaração de voto do Vereador Luís Carlos 

Pereira da Silva e solidarizou-se com o mesmo, abstendo-se de votar nestes documentos. 

Quanto à apresentação do orçamento, em “powerpoint”, informou ser de opinião que a 

mesma deveria ter sido disponibilizada aos membros da Assembleia Municipal, de forma a 

facilitar a análise dos documentos em causa, e que espera que, na apresentação do 

próximo, seja utilizado também este para efeitos comparativos. Manifestou a sua opinião de 

que o orçamento vai falhar nos rendimentos da propriedade e nas rendas, nas receitas de 

capital, nas transferências e nos projectos co-financiados. Informou, ainda, que esperava 

mais nas intenções quanto aos anos futuros, nos documentos previsionais. No âmbito da 

correcção feita pelo Presidente da Câmara à receita prevista com a venda das casas no 

Bairro da Barragem do Vilar, apelou a que se preserve e se dê o devido valor ao património 
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deste Município. Considerou um mau princípio fazer um primeiro orçamento sem serem 

consultadas as Juntas de Freguesia. Entendeu que não deveriam ter sido reduzidas as 

verbas nas transferências para a Juntas de Freguesia, no âmbito dos protocolos 

celebrados com as mesmas, devendo, pelo contrário, ser reforçadas, podendo, para o 

efeito, ser utilizadas as verbas destinadas aos centros escolares, que, no seu entender, 

não serão ainda utilizadas este ano. Informou que o Presidente da Câmara assumiu alguns 

projectos em curso, deixando cair outros, como, por exemplo, o projecto da envolvente ao 

Centro Social e ao Parque Desportivo de Leomil, Chão da Porta e a construção do Centro 

Cultural, do Museu, da Biblioteca, do lar da terceira idade e do centro escolar da mesma 

Freguesia. Lembrou o Presidente da Câmara da crítica que fez há um ano, pela falta de 

opções que o executivo mantinha nos apoios aos centros sociais, numa altura em que a 

Administração Central e as IPSS’s faziam um grande esforço para investir nesse tipo de 

equipamentos, e apelou a que a verba prevista para o apoio social venha a ser 

efectivamente canalizada para o efeito. Solicitou esclarecimentos quanto às verbas 

destinadas à adaptação das Casas dos Magistrados e ao Gabinete Técnico. No âmbito da 

criação do parque de observação da natureza – centro interpretativo, sito na Serra de 

Leomil, solicitou informação sobre a rubrica “aquisição de terrenos”, atendendo a que estes 

são pertencentes às Juntas de Freguesia. Solicitou, ainda, informação relativamente a que 

caminhos agrícolas e reavaliação de projectos o Presidente da Câmara se referia nos 

documentos previsionais. No âmbito da análise da evolução dos custos com o pessoal, 

esclareceu que a mesma se prende com as novas funções da Câmara Municipal, 

nomeadamente com as actividades extra curriculares. No atinente à criação do Gabinete 

Técnico, apelou à atenção do perfil das pessoas escolhidas para ocupar os lugares de 
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relações públicas e apoio aos munícipes e de apoio ao sector empresarial. ----------------------

----- António Reis sugeriu que as sessões da Assembleia Municipal passassem a ser 

realizadas em horário pós-laboral e em outro local, de forma a incentivar a participação do 

público. Deu os parabéns ao Presidente da Câmara pela apresentação dos documentos 

previsionais. Apelou, também, para que, no futuro, haja lugar a uma prévia reunião com as 

Juntas de Freguesia e uma Comissão da Assembleia Municipal, para apresentação dos 

documentos previsionais. Mostrou a sua satisfação quanto à forma como foi apresentado o 

plano plurianual de investimentos, sobre a forma de eixos, apelando à prioridade, à 

mobilidade, às parcerias, à promoção de mais emprego e às empresas no Município. 

Informou que irá votar favoravelmente o orçamento, porque entende que deve dar a este 

novo Executivo o benefício da confiança. ------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil elogiou o Presidente da Câmara pela 

apresentação dos documentos previsionais. Reforçou a ideia de que deveriam ter sido 

ouvidas as Juntas de Freguesia na elaboração dos referidos documentos. Solicitou que lhe 

seja dado conhecimento de todas as obras que pretendam ser executadas na sua 

Freguesia. Chamou a atenção para o facto de, em documentos da Câmara Municipal, se 

fazer alusão à “Serra da Nave”, que não existe, existindo sim o Lugar da Nave, na Serra de 

Leomil. Informou que o orçamento o desiludiu, pela diminuição das verbas de transferência 

para as Juntas de Freguesia, louvando o aumento dos duodécimos. Em relação a Leomil, 

como Presidente da Junta de Freguesia, manifestou o seu descontentamento com o que o 

orçamento prevê, nomeadamente no que diz respeito à obra de projecto da envolvente ao 

Centro Social e Parque Desportivo de Leomil, que não contempla verba suficiente. 

Comunicou que, tendo enviado à Câmara Municipal uma lista de obras necessárias para a 
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sua Freguesia, esperava que algumas delas fossem contempladas, designadamente, as 

seguintes: o Pontão da Ribeira, em Paraduça, a Requalificação Urbana da zona envolvente 

ao Lar de Terceira Idade, o Complexo Desportivo, as Escolas, a conclusão do 

ajardinamento do Bairro do Chão, em Leomil, a requalificação do Vidual, a ligação entre 

Semitela e a Estrada 514, em Aldeia de Nacomba, a ligação em passeios entre Nozedo, 

Leomil e o Alto da Portela, o Caminho Agrícola ou Rural, Cruz do Negro, que implica as 

Freguesias de Leomil e Sarzedo, o Caminho Rural de Valongo e a ligação do Vidual a 

Semitela. Questionou se o novo Executivo tem nos seus horizontes o desenvolvimento da 

Freguesia de Leomil. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou o membro António Reis que já tem 

discutido a possibilidade de mudança das sessões da Assembleia para um horário pós-

laboral, bem como das instalações onde as mesmas têm lugar, com vista à participação do 

público. Elogiou a forma como o Senhor Presidente da Câmara apresentou os documentos 

previsionais, quer pela estrutura, que permite uma fácil análise e a comparação de dados, 

quer pela substância, que permitiu uma definição muito clara do rumo a seguir. Considerou 

que os documentos previsionais deram especial atenção aos investimentos fundamentais, 

à mobilidade e ao regadio, deixando muito claro que a Câmara Municipal deverá poupar e 

conseguir trazer de fora investimentos bem geridos, sem as tais derrapagens, que foram a 

ruína do Município nestes últimos anos, atendendo a que o financiamento era conseguido 

com base no previsto e muito raramente naquilo que era gasto. Ainda no que toca à 

substância, sublinhou a questão da sinceridade no realismo dos números. No que aos 

fundos comunitários diz respeito, informou acreditar ser difícil atingir essa meta, no entanto, 

crê que se aqueles forem conseguidos, irão ser aplicados de uma forma criteriosa, rigorosa 
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e não haverá desfasamento entre o previsto e o realizado. Realçou a clareza de objectivos 

e de métodos, assumindo este Executivo uma clara necessidade de contenção e de 

monitorização do que se vai passando, ao querer prestar informações à Câmara Municipal 

e a este Órgão deliberativo. Colocou uma questão ao Presidente da Câmara sobre o défice 

apresentado na área da Educação. Sublinhou a importância do Ensino no Município, como 

maior empregador do Município e gerador de fluxos capitais, e com trinta por cento de 

alunos de outros Municípios. Informou ser de opinião que os regadios serão muito 

importantes, nomeadamente para o sector frutícola, que depende dos fundos da 

Administração Central e Comunitários. Manifestou a sua preocupação com as despesas na 

área do ambiente e com o défice no sector de água. ----------------------------------------------------

----- Tomou a palavra Joaquim Filipe Rodrigues, lamentando não ter podido estar na 

apresentação do orçamento, devido a uma reunião realizada no Tribunal Judicial. 

Considerou este orçamento muito bem estruturado e organizado, no qual se nota alguma 

atitude de inovação. Teceu considerações em relação a algumas rubricas: quanto ao 

Externato Infante D. Henrique, apelou que a Câmara reivindique junto do empreiteiro os 

defeitos da obra; quanto à aquisição dos terrenos para os Centros Escolares, reiterou a sua 

opinião de que deveria ser apenas construído um Centro Escolar, tal como se verifica nos 

municípios limítrofes, relativamente ao Serviço de Urgência Básica, atendendo a que 

apenas estão consignados neste orçamento os seus arranjos exteriores, apelou a que o 

próximo orçamento contemple uma construção definitiva. Mostrou, também, a sua 

preocupação com o comprometimento de investimento no Município, provocado pelo seu 

endividamento, e solicitou que fosse prestada informação a este Órgão deliberativo ao 

longo do ano. No que respeita à atribuição de subsídios às associações, manifestou a 
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opinião de que deverá haver um critério na sua concessão e fiscalização sobre a sua 

aplicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara, que se empenhou em responder a todas as 

questões que lhe foram colocadas. Começou por responder às de Cristina Conde quanto 

ao valor do endividamento, esclarecendo que o que aparece reflectido neste documento é 

subdividido em dois: o valor dos empréstimos de longo e médio prazo e o valor que contém 

a dívida. Explicou, ainda, que a palavra “desvios” foi utilizada para definir a diferença entre 

os valores projectados para uma obra e o seu valor final. Informou, também, que a dívida 

se reporta aos anos de 2002 até 2009. ---------------------------------------------------------------------

----- Respondendo ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, informou que nenhuma 

Junta de Freguesia foi contactada para colaborar na elaboração do orçamento, atendendo 

a que a Câmara não tinha condições para alterar muito o projecto que agora apresentou, 

tendo acolhido os projectos em curso e os já realizados e não pagos, destinando-se este 

primeiro exercício a cumprir os compromissos já assumidos e a estabelecer novas metas 

para o próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta a António José Tojal Rebelo, quanto à questão do valor dos protocolos, 

refutou o argumento das Juntas de Freguesia serem contempladas com um valor inferior 

ao do ano passado, atendendo a que, nos protocolos de 2009, constavam os valores de 

quase todas as obras, uma vez que a maioria delas não tinha sido ainda iniciada. -------------

----- No que se refere aos projectos de transferência de subsídios, informou o Presidente da 

Junta de Peva que alguns deles não estão identificados por se tratarem de dívidas 

existentes, e que todas as novas transferências estavam devidamente identificadas. 

Quanto à questão do orçamento não ter inscritas as respectivas divisões orgânicas, 
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esclareceu que não se verifica essa obrigatoriedade no POCAL. Ainda assim, informou o 

Presidente da Junta de Freguesia de Peva que vai aceitar essa recomendação, no próximo 

orçamento. Relativamente à utilização das transferências consignadas, de fundos 

comunitários, informou entender que a leitura do preceituado no POCAL não deverá ser 

feita à letra, tendo em conta que o orçamento é um documento previsional, e, por 

conseguinte, deve também contemplar transferências de capital que não estão 

contratualizadas. Esclareceu que há duas rubricas para a aquisição de água, uma para as 

dívidas e a outra para as previsões do próximo ano. Esclareceu também que o mapa de 

pessoal se encontra de acordo com aquilo que é exigido legalmente. ------------------------------

----- Informou o Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira que foi 

apresentado um recurso quanto à atribuição de um Gabinete de Inserção Profissional à 

Junta de Freguesia e não à Câmara Municipal, tendo o Instituto de Emprego decidido 

atribuir também o referido Gabinete à Câmara Municipal. ---------------------------------------------

----- Em resposta a José Agostinho Gomes Correia, quanto à possibilidade de transferência 

de competências na área da educação, informou que o orçamento contempla essa 

possibilidade, tendo inscrito uma verba residual com contrapartida na despesa e na receita. 

Quanto à harmonização de preços dos serviços básicos de água e saneamento, informou 

que estão a decorrer conversações entre as Águas de Portugal e os Municípios, com vista 

à transferência em baixa das águas, e sublinhou a sua preocupação com os custos que os 

munícipes poderão vir a suportar. Relativamente às rendas do Parque Eólico, concordou 

que poderão vir a existir, nos próximos anos, mas que alguma antecipação, quer destas 

rendas, quer de outras receitas de propriedade, são passíveis de negociação. Esclareceu 

que, ao falar de aproveitamento exaustivo dos fundos comunitários, pretende, por um lado, 
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aproveitar todos os fundos disponíveis, e, por outro, adequar o valor de cada investimento 

ao valor elegível para efeitos de comparticipação. -------------------------------------------------------

----- Em resposta a António José Tojal Rebelo, informou que não houve possibilidade de 

enviar aos membros da Assembleia Municipal a sua apresentação dos documentos 

previsionais, em “powerpoint”, atendendo a que, aquando do envio da documentação para 

a reunião, a referida apresentação ainda não se encontrava concluída. Quanto à 

comparação dos valores deste orçamento com os anteriores, informou que irá realizar as 

comparações que na altura entender por convenientes. Quanto aos valores da venda das 

casas da Barragem do Vilar, fez saber que estão calculados por defeito, mas, no que diz 

respeito à referida venda, existe já um contrato de valores estabelecido, há mais de cinco 

anos, entre a Câmara Municipal e os proprietários. No referente aos projectos da 

Envolvente Urbana de Leomil, do Centro Escolar, de Regeneração Urbana, informou serem 

projectos que carecem de reavaliação, atendendo a que tem de ser adequada a grande 

ambição do Município com as suas poucas disponibilidades, designadamente dificuldades 

financeiras e meios limitados. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta a Hildérico Coutinho, quanto à contratação de empréstimos, informou que 

a eles recorrerá como investimentos comparticipados, designadamente pelo QREN. ---------

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Leomil e a António José Tojal 

Rebelo, esclareceu que pretende fazer investimentos no Município, e não em determinadas 

Juntas de Freguesia. No entanto, informou que a Câmara Municipal não está em condições 

de arrancar com todos em 2010, pelo que os preservou no Orçamento com verbas 

residuais, ficando clara a intenção de os considerar. -------------------------------------------------- 
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----- Em resposta a António José Tojal Rebelo, quanto às previsões para os centros sociais, 

informou ser verdade que disse, há cerca de um ano, que a Câmara Municipal devia fazer 

um maior esforço para acompanhar as instituições nos seus próprios projectos de 

investimento, nomeadamente na construção de lares, e que continua a achar pouca a 

verba destinada para o efeito. Todavia, se fosse dado cumprimento ao valor previsto, a 

Câmara estaria agora a fazer um acompanhamento dez vezes maior do que no ano 

anterior, embora seja de difícil execução, pela necessidade de garantir o princípio de 

equilíbrio financeiro. Ainda em resposta ao referido membro, quanto à Casa dos 

Magistrados, esclareceu que, num determinado momento, o Ministério da Justiça 

perguntou à Câmara Municipal se estava interessada em adquirir duas casas dos 

Magistrados, sitas em Moimenta da Beira, por um determinado valor. Tendo a Câmara 

considerado o valor demasiado elevado, iniciou-se a negociação da utilização das referidas 

casas, pelo prazo de dez anos, proposto pelo referido Ministério, em troca de um valor que 

a Câmara pagaria por via de serviços que faria no Tribunal Judicial. Não se tendo chegado 

a um acordo quanto aos valores, a Câmara propôs, ou a diminuição do valor proposto, ou a 

extensão do prazo de utilização das referidas casas pelo período de vinte anos. Não tendo 

sido possível chegar a acordo, a Câmara mandatou o seu Presidente para tentar 

restabelecer uma negociação com o objectivo de utilizar as referidas instalações para os 

Julgados de Paz e outros serviços que tenham a ver com a família. Informou, ainda, que o 

Centro Interpretativo consiste num espaço aberto destinado à observação e aos estudos 

dos elementos da natureza, que não poderá ser muito distante da Vila de Leomil, por 

razões de infra-estruturas e acessos, podendo acontecer que a Junta de Freguesia de 

Leomil não tenha, na área que se considerar mais adequada, terreno para oferecer. ------- 
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----- Em resposta ao Presidente da Junta de Leomil, informou não considerar sequer 

questionável se a Câmara Municipal quer ou não o desenvolvimento da Junta de Freguesia 

de Leomil, nem quem provoca o investimento na mesma, tendo ficado contente com a 

vontade de partilha demonstrada na possibilidade de cedência de um terreno para um 

projecto. Esclareceu que não quer deixar bandeiras de nenhuma cor nas Juntas de 

Freguesia, quer, isso sim, deixar caminhos de desenvolvimento. ------------------------------------

----- Em resposta a António José Tojal Rebelo, quanto aos caminhos agrícolas, informou 

que ainda não estão escolhidos, atendendo a que, até 28 de Janeiro de 2010, estão 

abertas as candidaturas ao PRODER, tendo-se proposto a fazer estas pré-candidaturas, 

ouvindo os Senhores Presidentes de Junta, e dando prioridade às Freguesias de maior 

incidência e produção agrícola. No que diz respeito à escolha dos colaboradores do 

Município, concordou que eles têm que ser competentes e adequados à área em que estão 

inseridos, deixando a sua palavra que, a serem recrutados, serão os mais competentes. ----

----- Informou que gostou da abordagem efectuada por António Reis, concordando com a 

necessidade de o Município se abrir à sociedade e criar dinâmicas, de forma a promover o 

seu desenvolvimento. Relativamente às dinâmicas com os funcionários menos bons, 

informou ser de opinião que, na sua grande maioria, os funcionários da Câmara Municipal 

são bons colaboradores, pretendendo adoptar uma estratégia que permita torná-los em 

excelentes colaboradores, assumindo-o como sua responsabilidade. ------------------------------

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Leomil, relativamente ao envio de listagem de 

obras prioritárias para a sua Freguesia, informou que gostava que todos os Presidentes de 

Junta fizessem o esforço de não lhe atirem pedras antes de perceberem o que se passa, 

pois isso pode dificultar o seu relacionamento. Esclareceu que a obra de requalificação do 
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Vidual, na Freguesia de Leomil, foi contemplada no orçamento. Em resposta a Joaquim 

Filipe Rodrigues, no que se refere à construção definitiva do Serviço de Urgência Básica, 

informou que a mesma teve início na semana passada e que, na reunião tida com a 

Administração Regional de Saúde do Norte, se manifestou a vontade comum de, 

imediatamente a seguir a esta construção, ser feita uma remodelação completa do actual 

Centro de Saúde, projecto que já existe. Relativamente aos cuidados a ter com a dívida da 

Câmara Municipal, informou que a sua grande preocupação é o desenvolvimento do 

Município e, tratando-se a dívida de uma condicionante, fará um grande esforço no sentido 

de não permitir o seu crescimento, embora não abdique de continuar a apostar no 

crescimento do Município. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma segunda ronda de 

inscrições para debate dos documentos em apreciação. -----------------------------------------------

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva esclareceu que, quanto às transferências, 

existia nas grandes opções do plano o valor definido e o não definido para estas situações. 

Relativamente ao ponto do POCAL, que estabelece que as transferências devem ser 

mencionadas quando estiver efectivada a sua situação, esclareceu tratar-se de uma 

disposição legal. Quanto às despesas com pessoal, informou não ter visualizado a rubrica 

do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Ainda em relação às grandes opções do 

plano, utilizou a expressão “pouco rigor”, atendendo a que gostaria de as ver mais 

explícitas, dando como exemplo o projecto 2010/20, que diz “comparticipação nas obras de 

Construção dos Lares de S. Martinho, da Artenave e outras”, e que gostaria de ver 

contemplado o valor exacto para cada obra. -------------------------------------------------------------- 
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----- Maria Modesta Silva tomou a palavra, informando que, relativamente à intervenção do 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, quanto à denominação da Serra de Leomil, só 

temos a beneficiar com o que o Município tem, dizendo: “nem é minha nem é tua, nem de 

quem a agarrar,/ a linda serra da nave é de quem a sabe apreciar,/ apreciar seus encantos, 

ver a obra da natureza,/ não será na troca de nomes que lhe roubará a beleza”. ---------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil reforçou o seu alerta para a elaboração 

de documentos da Câmara Municipal que referem “Serra da Nave”, em vez de “Serra de 

Leomil”, pois parece-lhe que acabam por repudiar o nome de Leomil. Em relação à 

intervenção que está a ser feita hoje em Leomil, espera que a prontidão com que foi dada 

resposta ao pedido de um particular, seja a mesma quando for a Junta de Freguesia de 

Leomil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara esclareceu o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil 

que não sabia de que obra se tratava, tendo-lhe dado a informação tal qual a recebeu. 

Relativamente à denominação da serra em questão, informou só poder responder por si, 

tendo no projecto “Elaboração de projecto e aquisição de terrenos para a instalação de um 

parque de observação da natureza/centro interpretativo, na Serra de Leomil”, dado a 

denominação correcta. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- José Agostinho Gomes Correia informou que, apesar do Presidente da Câmara 

Municipal ter tomado uma posição, que também subscreve, quanto à questão do pessoal, 

sempre dependente das estratégias de gestão ou níveis de produtividade, lembrou que, 

numa espécie de “ranking” nacional sobre o peso dos encargos com o pessoal nos 

Municípios, o Município de Moimenta da Beira estava situado em vigésimo sexto lugar, não 

se verificando, assim, uma sobrecarga nas correspondentes despesas correntes. 
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Esclareceu que não houve mais pagamentos nos protocolos celebrados com as Juntas de 

Freguesia por não ter havido mais execução. Manifestou, ainda, a sua concordância na 

estratégia adoptada quanto à dívida existente, não devendo a mesma tornar-se numa 

obsessão, embora deva ser controlada adequadamente. Daí o anterior Executivo ter 

tomado a decisão e liquidar aquela que era considerada mais gravosa, injectando, 

simultaneamente, financiamento nas empresas para que elas pudessem ser parceiros 

sérios no processo de desenvolvimento, verificando-se, também, no quadro de redução da 

dívida, um valor muito substancial de amortização anual. Apesar de tudo, aplaudiu a opção 

de, numa situação excepcional de aproveitamento dos fundos comunitários, se recorrer a 

empréstimos específicos. Afinal, são os próprios Municípios, através da sua Associação 

(ANMP), que estão a pedir ao Governo medidas excepcionais para criação de uma linha de 

financiamento bonificado para os auxiliar nestas situações, atendendo a que estão com 

uma reduzida margem de manobra e recursos muito exíguos. Não querendo fazer parte de 

uma oposição negativa, e adoptando uma posição de permanente cooperação estratégica, 

informou que irá votar favoravelmente o orçamento. ----------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a estratégia adoptada quanto à 

dívida o tranquilizou, devendo ser o desenvolvimento a principal preocupação da Câmara e 

da Assembleia Municipal. Sublinhou a tranquilidade que lhe trouxe o reforço de que o 

recurso a empréstimos será efectuado somente nos projectos co-financiados. Informou, 

ainda, que a ausência de alguns membros a meio da sessão foi justificada. ------------------- 

----- Posta à votação a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano, para o ano de 

2010, e respectivo mapa de pessoal, foi a mesma aprovada, por maioria, com trinta e um 
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votos a favor e três abstenções. ------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal demonstrou a sua satisfação com a 

participação activa dos membros no debate. --------------------------------------------------------------

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezassete horas, da 

qual se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. -------------------------- 
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