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

MIL E CATORZE ======================================================= 

ATA N.º 02/2014 

========== Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, 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 pela 

Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, António Pedro 

Pereira Dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

membros: José Manuel de Andrade Ferreira, António José Tojal Rebelo, António Humberto 

Paiva Matos, António José de Macedo e o Presidente da Junta de Freguesia de Sever, 

Marcelino Ramos Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, realizada em vinte e sete de 

fevereiro do corrente ano, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com a abstenção do  

membro António Francisco Pinto Reis, justificando que não esteve presente nessa sessão.  

----- Dada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu como 

aberta a sessão ordinária da assembleia municipal, informando todos de que a Moção 

aprovada na sessão anterior tinha sido enviada a todas as entidades e quase todas tinham 

respondido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Iniciou-se, o período  Antes da Ordem do Dia, tendo o Presidente da Assembleia  

Municipal, Alcides José de Sousa Sarmento,  aberto uma ronda de inscrições: ------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  começou por dizer que,  estando 

decorridos  apenas cinco dias após as comemorações dos quarenta anos  do 25 de Abril, e 

porque o dia 1 de Maio, dia do trabalhador, é uma data aproveitada pelos mais perfilados 

para continuar as comemorações, pedia permissão para utilizar a oportunidade, para 

manifestar ao  executivo do município os seus sinceros parabéns pelo longo e 

culturalmente motivante programa que ofereceu à população. -------------------------------------- 

----- Esclareceu que não teve oportunidade de comparecer às conferências dos dias vinte e 

dois e vinte e três,  nem ao recital de vinte e quatro, desconhecendo  os resultados 

quantificados  da participação dos munícipes. Realçou a sua preocupação pelo facto de ter 

verificado que, na sessão oficial das comemorações do 25 de Abril, a adesão do público foi 

fraquíssima, chegando a pensar que a sessão iria ser adiada para outro horário. A 

ausência, maioritariamente, dos membros desta assembleia criou-lhe a curiosidade  de 

identificar as razões de tão notório absentismo. Provavelmente, dir-se-á que a política  de 

recuperação nacional contribuiu e ajudou ao desânimo. No entanto, crê no otimismo local, 

que tanto se deseja impôr. Esta ausência do público que não conseguiu reunir dez 

pessoas,  não integradas nos eleitos ou nos funcionários da câmara, deverá ser analisada 

e ser feita  uma mudança de estratégia, já que a utilizada  não convenceu à participação. 

Tendo em conta que se avizinham eleições para o Parlamento Europeu, espera vir a 

reconhecer pela participação de todos, e  sem engenhos da tendência, harmoniosamente, 

movida habitualmente pelo poder instalado, mas sim, pelas razões da democracia 

participativa que todos os moimentenses possam demonstrar e que a ausência à sessão 
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oficial das comemorações do 25 de Abril,  foi  por razões  de falta de mão de obra 

disponível para a agricultura. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao segundo assunto, afirmou que, em tempos, apresentou à digníssima 

assembleia municipal um voto de louvor pelo trabalho desenvolvido e pelo serviço de 

embaixador desportivo que o CDR - Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira 

 estava a concretizar. No passado domingo, os moimentenses viveram a chegada à meta 

de um objetivo, de um exemplo de trabalho, que projetou Moimenta da Beira, não só no 

distrito, mas para além deste. O CDR venceu o campeonato distrital  e subiu aos nacionais, 

concretizando um marco histórico que tinha sido original, há quarenta e quatro anos. O 

atual CDR renovou essa marca. São feitos que ficarão para a história. Estes objetivos, 

 depois de alcançados, devem ser continuados, mas antes,  também reconhecidos. ---------- 

----- Assim, pediu à mesa que proporcione a discussão e a votação, para que esta 

assembleia municipal, órgão representativo e deliberativo da população municipal, 

proponha  uma sessão oficial Comemorativa  e de Homenagem Pública  aos Dirigentes, 

Atletas e demais funcionários, que nos ofereceram tão excelente  cartão de mensageiro e 

de representação, das terras de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------- 

----- A homenagem deverá estabelecer objetivos inspiradores e desafiadores  para o futuro 

dos nossos jovens e que seja uma retribuição de honra, um agradecimento público,  como 

um ato de gratidão para com todos os que prestaram as razões desse ato. ----------------- 

----- Por último, fez uma proposta ao Órgão Executivo, começando por afirmar que o país 

vive hoje uma situação de enorme desafio, talvez o maior desafio da sua história de 

quarenta anos de democracia. Depois de anos ilusórios, em torno da integração no euro, 

na linha da construção europeia, do sistema de sustentação subsidiada, chegou o 
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momento de estabelecer um rumo que aponte metas e hierarquias de prioridades. 

Recordou que não existem soluções,  estas constroem-se. O concelho de Moimenta da 

Beira tem uma situação histórica  e geográfica que  lhe permite  promover uma economia 

de menor fragilidade, que deixe de colocar em risco a nossa sobrevivência local e que nos 

torne mais auto sustentáveis. Na verdade,  o facto de não crescermos, de não nos 

expandirmos comercialmente, de não chegarmos mais rápido, expõe mais vulnerabilidade 

ao nosso tecido social e empresarial. Um concelho  que não foque  uma agenda no 

crescimento económico é um concelho  que, a prazo, pode representar uma verdadeira 

 ameaça à estabilidade gestacional  e condicionará fortemente a possibilidade de inversão 

que, neste momento, Moimenta precisa de alcançar. --------------------------------------------------- 

----- Concretamente, propôs ao Órgão Executivo, que, rapidamente, leve a efeito um debate 

a nível interno do mesmo e que contribua para criar  um  logotipo  de marca:  Rotas dos 

Vinhos Terras do Demo. Nestas rotas,  cabe o combate à demografia, à sustentabilidade 

turística, ao desporto e à mobilização pela vontade do bem receber e saber oferecer. --------

----- Poderemos  tirar proveito dos eventos de qualidade que já  fazem parte da nossa 

agenda ocasional e festiva, nomeadamente:  as provas velocipédicas  tt, os excelentes 

raides tt,  as provas motorizadas, os passeios pedestres, quando associados a visitas 

 locais, demonstrações  culinárias de história local, poderão contribuir para projetar o que 

de melhor se produz  nas nossas terras. É uma questão de organização, de associação  de 

promoção e de vontade. Os vinhos, os espumantes,  as maçãs e  a caça combinam com o 

desporto e o turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para a época  do ano em que as atividades desportivas não teriam o desejado êxito, 

propõe a criação de roteiros de turismo religioso que muito contribuiriam para dar a 
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conhecer as nossas gentes e os nossos costumes. ----------------------------------------------------- 

----- Apesar de o concelho de Moimenta da Beira não ser um exemplo de monumentalidade 

arquitetónica, reúne posições limítrofes de grande riqueza cultural e histórica. Sendo assim, 

poderia tirar partido da sua posição estratégica e criar uma rota de monumentalidade, a 

exemplo de outros concelhos do país. Finalmente, disponibilizou-se para ajudar a projetar 

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

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa  começou por responder ao 

deputado António Francisco Pinto Reis, sobre a sua ausência nas comemorações do 25 de 

Abril de 2014, dizendo, que, nesse dia, estava a trabalhar e que, provavelmente, os outros 

também estariam. Em seguida, referiu que, na documentação recebida, não constava, 

sendo obrigatório, a informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a situação 

financeira do município, bem como os processos de contencioso pendentes nos tribunais, 

referentes ao município. Alertou, ainda, para o estado de degradação dos caminhos e das 

estradas do município, dando o exemplo da estrada de Prados ao Mileu, a qual se encontra 

cheia de buracos, necessitando urgentemente de intervenção, bem como a ponte dos 

Prados para o Mileu, tendo desabado o muro. Continuando no uso da palavra, a deputada 

perguntou ao Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Lopes Ferreira, para quando 

se prevê a remoção do amianto existente na Escola Secundária de Moimenta da Beira, 

uma vez que a Câmara foi chamada a concluir o trabalho. Pretende, também, saber se está 

prevista uma data para a celebração de protocolos entre a Câmara Municipal e as Juntas 

de Freguesias, dado que decorre da obrigatoriedade da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --- 

----- De seguida, solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal autorização para 
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apresentar duas moções à mesa, uma sobre os Baldios e a outra sobre o Encerramento 

das Escolas do 1.º Ciclo Ensino Básico. -------------------------------------------------------------------- 

----- Após a autorização, a deputada procedeu à apresentação da primeira Moção sobre o 

Não ao Projeto Lei n.º 528/XII que pretende retirar os Baldios aos Povos. ------------------------ 

-----“O projeto Lei n.º 528/XII sobre os baldios, recentemente aprovado na generalidade na 

Assembleia da República pelos votos da maioria PSD/CDS, configura mais um grave 

ataque à propriedade comunitária dos baldios. Ataque, pois o que tal projeto contém é o 

alargamento dos motivos para extinguir baldios, sem necessidade de decisão judicial; a 

subversão do conceito de comparte, fazendo tábua rasa de séculos de uso e costumes; a 

integração de baldios no património privado das Freguesias e das Câmaras Municipais, a 

abertura para a sua entrega a privados; a ingerência na vida interna dos Conselhos 

Diretivos; a responsabilização dos dirigentes, pelos atos dos baldios; o confisco de verbas 

cativas há anos pelo Estado; a aplicação de impostos aos baldios e aos compartes. ----------

----- Este Projeto de Lei atenta contra os direitos ancestrais dos Povos serranos e viola a 

própria Constituição da República Portuguesa, visando, em primeiro lugar, pôr em causa o 

uso e a gestão pelas comunidades locais de que ao longo de séculos foi seu e a sua 

entrega ao apetite das empresas de celulose e da pasta de papel (note-se que a Portucel 

fez chegar à AR – Assembleia da República um projeto de alteração à Lei dos Baldios, 

coincidente com o que agora o PSD/CDS aprovaram), e também a cobiça de algumas 

Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais, que se vêem a braços com a redução de 

receitas pelos cortes de impostos pelo Governo. --------------------------------------------------------- 

----- Projeto-Lei contra o qual se pronunciaram os compartes, participando massivamente 

na manifestação promovida pela CNA no passado dia 3 de abril em Lisboa, exigindo a sua 
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retirada da Assembleia da República. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Os baldios são uma realidade importantíssima e têm um papel central na menorização 

dos efeitos da política de ostracização e abandono das zonas do interior e do mundo rural. 

----- Ao servir de complemento ao rendimento de muitas famílias que aí apascentam os 

seus gados, recolhem lenhas e fazem aproveitamento silvo-florestal e, por outro lado, ao 

contribuírem com as suas receitas, para obras e melhorias nas localidades, para a 

construção de equipamentos sociais, para a manutenção de espaços de convívio e lazer, 

para a eletrificação de espaços públicos, para garantir o abastecimento de água potável 

(veja-se os casos de Routar, Folgosa, Paço/Galifonge, Lustosa, Moselos, Travessos de 

Orgens, Vilar etc.), criaram condições para a fixação de muitas famílias. ------------------------- 

----- Considerada a heróica tradição de luta em defesa dos seus baldios travada pelas 

comunidade serranas ao longo de séculos, a que mestre Aquilino Ribeiro, ilustre escritor do 

concelho de Moimenta da Beira, dedicou o seu notável romance Quando os Lobos Uivam. 

----- Considerado, por outro lado, o grande peso que a propriedade comunitária dos baldios 

tem na vida de um grande número das comunidades rurais do concelho de Moimenta da 

Beira que administram esses bens através das Assembleias de Compartes ao abrigo da Lei 

n.º 68/93, a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, reunida a 30 de abril de 2014, 

consciente da importância decisiva que a propriedade comunitária dos baldios tem para a 

economia e bem estar das suas populações rurais, informa a Assembleia da República da 

sua total oposição ao conteúdo do Projeto-Lei n.º 528/XII, recomenda que o mesmo não 

venha a ser votado e defende a manutenção da posse, gestão e administração dos baldios 

pelos compartes, de acordo com a Constituição da República Portuguesa”. --------------------- 

----- De imediato, a deputada apresentou a segunda moção Contra o Encerramento das 
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Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------------------------------------------------

----- “Sem considerar a opinião e as necessidades das comunidades, o Governo tem em 

desenvolvimento um largo processo de encerramento de serviços públicos essenciais à 

vida dos portugueses. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na área da educação, foi recentemente anunciado e está a ser preparado o fecho de 

todas as escolas cujas turmas sejam frequentadas por um número de alunos inferior a vinte 

e um. No concelho de Moimenta da Beira, são várias as escolas que correm risco de fechar 

portas, algumas delas localizadas nas zonas menos bafejadas pelo desenvolvimento. ------- 

----- Queixam-se os pais de não serem ouvidos neste processo que classificam de 

catástrofe. Os profissionais da educação queixam-se dos problemas criados com a 

concentração de alunos em Centros Escolares. ----------------------------------------------------------

----- Os deputados municipais presentes nesta sessão ordinária da assembleia municipal 

de Moimenta da Beira afirmam a sua frontal oposição ao encerramento indiscriminado de 

escolas por quatro razões fundamentais: ------------------------------------------------------------------- 

----- 1. O encerramento de escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância 

agrava as condições de acesso à educação, sobretudo por parte daqueles que têm menos 

recursos e que vivem mais longe dos centros urbanos; ------------------------------------------------ 

----- 2. A deslocação quotidiana das crianças e o seu desenraizamento das comunidades 

em que vivem em nada contribui para a qualidade de educação e para o sucesso 

educativo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. O caminho traçado pelo governo agravará o processo de desertificação, que já afeta 

algumas regiões do concelho de Moimenta da Beira; ---------------------------------------------------

----- 4. O abate de escolas condenará inevitavelmente ao desemprego professores e 
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funcionários das escolas, num país com centenas de milhares de desempregados. ----------- 

Assim decidem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitar ao Ministério de Educação e ao Governo que antes de interromper qualquer 

processo de encerramento de Jardins de infância e escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

ouça o poder local e os processos de estratégia que existam sobre esta matéria e se inicie 

o diálogo com as comunidades educativas, que os pais, principais interessados neste 

processo reclamam; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apelar aos deputados, nomeadamente aos que foram eleitos pelo Distrito de Viseu, 

para que, na Assembleia da República, assumam iniciativas que contrariem o 

encerramento de escolas anunciado pelo Governo e se mantenham em contacto 

permanente com as Associações, bem como o poder Local; -----------------------------------------

----- Propor à Câmara Municipal de Moimenta da Beira que não aceite o abate 

indiscriminado de escolas do 1.º Ciclo do ensino Básico”. --------------------------------------------- 

----- Antes de dar a palavra ao interveniente seguinte, o Presidente da assembleia 

municipal também propôs um Voto de Louvor e que esta assembleia municipal se 

congratule com os resultados desportivos do CDR, uma vez que o deputado António Reis 

também o fez, mas num sentido mais lato. Neste momento, a assembleia municipal poderá 

fazer uma congratulação pelo feito desportivo e, mais tarde, uma Homenagem Pública ou 

uma Festa de Homenagem Pública talvez articulada com a Câmara Municipal. Também, 

sugeriu uma homenagem no âmbito da assembleia municipal. É de opinião que a 

assembleia municipal se deve congratular com os resultados da época desportiva, cujo 

feito já não se realizava há quarenta e quatro anos. ----------------------------------------------------- 

----- A segunda proposta é que a Câmara Municipal faça uma recomendação a todas as 
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Instituições que realizam provas desportivas de todo o terreno, entre outros, btt e moto 

quatro e que, após as provas, retirassem as fitas, apesar de algumas instituições o 

fazerem, que ficam colocadas nas árvores e noutros sítios, quer nos espaços agrícolas, 

quer nas florestas. Também alertou para a utilização da tinta que demora a desaparecer 

nas paredes de pedra, as quais, cada vez mais, nos identificam. Sugeriu a colocação de 

placas de madeira, que depois terão várias utilidades, concluindo que tal sugestão é em 

termos de defesa do ambiente e da paisagem. –--------------------------------------------------------- 

----- De imediato, foi colocada à votação a proposta da assembleia municipal em 

articulação com a câmara municipal para a realização de uma Sessão Comemorativa de 

Conhecimento Público e um Voto de Louvor ao CDR – Clube de Desporto e Recreio de 

Moimenta da Beira, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes. ---------- 

----- Em relação à moção sobre o Projeto-Lei dos Baldios, o Presidente da Assembleia 

questionou se a assembleia deveria pronunciar-se sobre uma lei que ainda está em projeto. 

Uma vez que a Lei não foi aprovada, é de opinião que a assembleia não deve precipitar-se 

em relação a esta questão, mas, no entanto, colocou o assunto à discussão e votação: ----- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  questionou a deputada Maria Emília 

Martins Gomes da Costa, para saber se o assunto está a ser abordado na Assembleia da 

República, ao que ela respondeu afirmativamente. Assim sendo, declarou que, não 

havendo um resultado final, é de opinião que não deve ser discutido. Acrescentou que o 

concelho de Moimenta da Beira é um concelho ímpar e que sofreu na “pele” a questão dos 

Baldios, por isso a assembleia não deve embarcar de uma forma não construída, dado que 

tem um exemplo de história, que a obriga a decisões devidamente fundamentadas e não 

por impulso. No entanto, compreende a preocupação da senhora deputada, como muito 
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oportuna, referindo que é um direito que assiste a todos colocar determinados assuntos, 

nesta assembleia municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  interveio, dizendo que, nesta questão, 

abstém –se,  porque não conhece o projeto-lei. No entanto, concorda que a legislação atual 

sobre os baldios deve ser alterada, uma vez que há baldios bem geridos e outros não. ------

----- Quanto à afirmação que o PCP utilizou, referente ao livro do mestre Aquilino Ribeiro, 

“Quando os Lobos Uivam”, esclareceu que o contexto desta obra tem mais a ver com as 

comunidades e não com os baldios, ou seja, tem mais a ver com a política florestal do 

estado novo. Todavia, se Aquilino Ribeiro fosse vivo, não se sabe se concordaria com o 

tipo de leis atualmente existentes sobre os baldios, tendo em conta que o Estado não tem 

qualquer tipo de controle a não ser nos tribunais. Hoje, o aproveitamento dos baldios já não 

é em termos comunitários (a não ser nas serras, tendo associações como vertente 

comunitária), mas sim em termos económicos. Se existem associações que desenvolvem 

esse rendimento, existem outras que não. Concluindo que a lei deve ser mudada. ------------ 

----- O deputado Jorge Mota dos Santos  interveio, referindo-se à deputada Maria Emília 

Martins Gomes da Costa, que está a tentar impedir que o projeto-lei seja aprovado. Em sua 

opinião, quando este projeto estiver em forma de lei e aprovado em Assembleia da 

República, já não há nada a fazer. No que diz respeito aos baldios do nosso concelho, 

afirma que estão muito bem aproveitados, pois a freguesia onde reside, União de 

Freguesias de Peva e Segões, tem uma organização “Terras de Aquilino Ribeiro” e o valor 

económico proveniente dos baldios tem sido muito bem aproveitado em prol da população, 

através de obras e melhorias. Dirigiu-se ao presidente da assembleia, dizendo que não é 

verdade os baldios serem mal administrados, porque o Estado é parceiro. Os baldios têm 
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conselhos diretivos e parte das receitas são para o Estado. O Estado faz a plantação da 

silvicultura em toda a área do baldio. No entanto, quanto ao abate das árvores, o Estado 

recebe 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento) são para os baldios. O 

Estado é um parceiro privilegiado dos baldios, como tal, terá que os defender. Se existem 

interesses de terceiros, como o caso aqui referido da Portucel, que tira muitos proveitos 

dos baldios, evidentemente, que o Estado está a ajudar esta e outras empresas e não os 

povos. Conclui que a moção da senhora deputada é bem vinda, por ter razão em querer 

defender os baldios, enquanto o estado está a roubar o direito ao povo. -------------------------- 

----- Interveio, novamente, o deputado António Francisco Pinto Reis  que reafirma que 

não está em causa a colocação da moção, mas sim, em termos temporais e de 

oportunidade, salvo melhor opinião, a moção não deve ser colocada agora, no momento, 

em que está a ser discutida na assembleia da república. Estará, eventualmente, de acordo, 

quando esta assembleia municipal estiver esclarecida, acima de tudo na fase em que as 

Comissões de Baldios se pronunciem sobre a matéria, dado que são os o que estão 

diretamente ligados ao assunto em causa. Concorda com a alteração à lei dos baldios, uma 

vez que esta foi criada numa altura de controvérsia nacional. --------------------------------------- 

----- Não havendo mais inscrições, o presidente da assembleia municipal colocou à votação 

a moção, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com oito votos a favor dos 

deputados, António Pedro Pereira Dias, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Emília 

Martins Gomes da Costa, Jorge Mota dos Santos, Sidónio Clemêncio da Silva, Presidente 

da Junta de freguesia de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Presidente da Junta 

de união de freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes, e 

Presidente da Junta de união de freguesias de Paradinha e Nagosa, André de Sousa 
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Trindade de Sousa,  três votos contra dos deputados, António Francisco Pinto Reis, 

Presidente da Junta de freguesia de Caria, Armando Nunes Mota, e Presidente da Junta da 

união de freguesias de Peva e Segões,  Pedro João Jesus de Sousa  e dezanove 

abstenções.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta moção deverá ser remetida à Assembleia da República; --------------------------------- 

------ O deputado Joaquim Filipe Rodrigues entrou depois da votação, com autorização do 

presidente da mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à moção Contra o Encerramento das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o 

Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara Municipal que 

fizesse uma pequena apresentação deste assunto. ----------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Lope s Ferreira  começou por 

deixar uma palavra de muito reconhecimento ao CDR de Moimenta da Beira, pelo trabalho 

desenvolvido e por aquilo que representa em termos regionais a subida de Divisão dos 

Campeonatos Nacionais Seniores de futebol. Deixou uma felicitação a toda a Direção do 

CDR de Moimenta da Beira, especialmente ao seu Presidente, pelo trabalho desenvolvido. 

Todas as áreas da vida comunitária de Moimenta da Beira contribuem positivamente, 

quando é o caso, como é este, para o desenvolvimento global de Moimenta da Beira. 

Quando o CDR de Moimenta da Beira disputar o Campeonato Nacional de futebol, vai fazê-

lo com espaços territoriais de uma relevância nacional, que é também aquela que 

Moimenta da Beira quer ter, pois, com os produtos, vão os empregos e, com os empregos, 

vai o desenvolvimento. Evidentemente, esta subida de divisão coloca um conjunto de 

questões novas a todos, mas, em primeiro lugar, à Direção do CDR de Moimenta da Beira, 

ao Município e, também, às empresas e instituições. Está convencido de que todos em 
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conjunto são capazes de dar resposta adequada e arranjar soluções para que, durante a 

época desportiva, o CDR de Moimenta da Beira represente com muita dignidade todo o 

Município. Finalmente, afirmou que esta subida de divisão, de alguma forma, faz 

corresponder a equipa às infra-estruturas, não fazendo sentido ter boas infra-estruturas 

sem boas equipas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Câmara Municipal estará ao lado da Assembleia Municipal e, em conjunto, farão o 

mais adequado. Quanto à explicação prévia sobre a questão do reordenamento da rede 

escolar em Moimenta da Beira, o objetivo é ajudar a Assembleia Municipal a tomar a 

decisão sobre a moção apresentada pela deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa. 

------ Começou, então, por explicar que, já há vários anos a esta parte, é vontade de 

diversos Ministérios da Educação, nos sucessivos Governos da República,  encerrar as 

escolas do interior. A nível do país, foram encerradas milhares de escolas. Em Moimenta 

da Beira, foram encerradas muitas das escolas do 1.º ciclo, o que fez com que, neste 

momento, tenhamos 9 (nove) escolas, também a funcionar com jardins de infância. Esta 

alteração refere-se ao ano passado, porque até ao ano anterior, havia distinção entre 

Jardins de infância e EB1. No ano letivo transato, transformou-se cada um destes espaços 

num espaço escolar para corresponder a uma vontade do ministério da educação, de poder 

reduzir o número de estabelecimentos escolares. Moimenta da Beira não viu aí nenhum 

problema, porque o importante, no ano passado, era cumprir-se o objetivo  quantitativo de 

não permitir o encerramento de nenhuma escola do ensino básico do 1.º Ciclo. ----------------  

----- O Ministério da Educação, já no ano passado, fez uma tentativa, em tudo semelhante 

ao que, neste momento, se está a fazer para que, em Moimenta da Beira, se encerrassem 

todas as escolas do 1.º ciclo, com a exceção da EB1 de Moimenta da Beira. Assim, foi 
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dada a resposta à primeira questão. Agora querem encerrar todas. No seu ponto de vista, 

as escolas do município não vão sofrer nenhuma alteração. Tem alguma dificuldade em 

aceitar que, para o próximo ano letivo, não tendo havido nenhuma mudança nas 

circunstâncias, haja uma decisão diferente. --------------------------------------------------------------- 

----- Há uma Lei de 2010 que determina  que as escolas do 1.º Ciclo com menos de vinte e 

um alunos sejam encerradas pelo Ministério da Educação e significa o seguinte: todas as 

escolas de Moimenta da Beira que tiverem mais de vinte e um alunos não são encerradas. 

Desconhece legislação que diga o contrário. O encerramento só poderia ser possível, caso 

houvesse um acordo entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal, mas tal não 

acontecerá. Relativamente aos estabelecimentos escolares com menos de vinte e um 

alunos, em Moimenta da Beira, como estamos num estado de direito, se nos obrigarem a 

encerrar, o Município não os encerrará, mas poderá o Ministério da Educação fazê-lo. Já 

era assim no ano passado. Dado que não houve alterações à lei e não mudou 

substancialmente o número de alunos, espera que, tal como no ano transato, seja possível 

manter as escolas em funcionamento, o que seria uma questão de coerência para com 

decisões da Câmara. Refere que, em 2010, resistiu ao encerramento das escolas com 

menos de dez alunos. A Lei atual era a mesma na época. Não foi admitido que escolas 

com mais de vinte e um alunos fossem encerradas, mas admitiram que encerrassem as de 

menos de dez alunos. Acrescentou que está a defender exatamente o mesmo. A Câmara 

Municipal, em reunião, já deliberou sobre este assunto, dizendo que não se justifica que se 

encerre alguma escola e defende que a proximidade das escolas à população é positiva, 

porque as escolas funcionam em boas condições, isto é, as condições físicas dos 

estabelecimentos escolares não são razões para o encerramento, portanto, não deve ser 
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nenhuma escola encerrada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Existe um argumento que, neste momento, a Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, através da Delegação do Norte, utiliza que é a existência do Centro Escolar de 

Moimenta da Beira. Existem três argumentos objetivos contra isso: --------------------------------

------ O primeiro argumento é que o Centro Escolar de Moimenta da Beira não seria capaz 

de acolher todos os alunos de todas as escolas, dado que a sua dimensão não o permite;-- 

----- O segundo argumento é que a Câmara Municipal, quando teve de negociar com o 

Ministério da Educação para a construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, nunca 

admitiu que eram encerradas todas as escolas. ---------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, não é argumento verdadeiro que a Câmara tivesse admitido o 

encerramento de todas as escolas. Existem documentos que o comprovam. -------------------- 

----- No ano letivo 2013/2014, a situação era exatamente a mesma, ou seja, já existia o 

Centro Escolar a funcionar com o 1.º Ciclo e com as mesmas salas. Não mudou nada. --- 

----- Por estas três razões objetivas é de opinião que temos obrigação de nos debater, 

como foi feito no ano anterior, para que todas as escolas que ainda tenham alunos do 1.º 

Ciclo se mantenham em funcionamento. A Câmara Municipal, este ano, tomou exatamente 

a mesma posição. No entanto, a escola de S. Martinho tem permitido, de alguma maneira, 

aproximar mais aquela população da sede do município de Moimenta da Beira, porque, 

durante décadas, sempre houve uma tendência para as populações das antigas freguesias 

se deslocarem mais para Vila Nova de Paiva do que para Moimenta da Beira. Tem sido 

feito um esforço, incluindo pelo Presidente da Junta de Freguesia, para inverter esta 

tendência e temos tido alguns resultados. A Câmara já deliberou que defenderia de forma 

diferente aquela escola. Neste momento, está a ser enviada esta resposta à Direção Geral 
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dos Estabelecimentos Escolares, através da Delegação do Norte. Somos obrigados a 

cumprir a Lei. Se nos obrigarem a encerrar as escolas que têm menos de vinte e um 

alunos, seremos obrigados a admiti-lo, mas, exatamente, no mesmo cumprimento da lei. -- 

----- Evidentemente que o município tem aqui um papel com algumas limitações, mas está 

muito determinado em fazer tudo para manter as escolas abertas. ---------------------------------

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

apreciação da aludida moção. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Celita Maria Pereira Leitão  começou por referir que a sua intervenção 

tem a ver com o facto de falarem das escolas, dado que é a sua realidade profissional. 

Mais esclarece que, em tempos, foi contra o encerramento das escolas do 1.º ciclo, tendo 

em consideração os postos de trabalho e o bem estar das crianças. Mas, hoje, sabendo 

que os alunos, quando chegam ao 2.º Ciclo vêm assustados, porque não conhecem, não 

têm oportunidades de igualdade, veem pela primeira vez uma biblioteca e ficam admirados, 

verificam que têm um recreio diferente e colegas de outras localidades,  mudou de opinião. 

Claro que a lei fala em menos de vinte e um alunos, mas também pensamos numa escola 

com sete ou oito alunos, sabemos que isso acontecia, e que noutra sala existe o 1.º, 2.º, 3.º 

e 4.ºanos de escolaridade. Qualquer professor primário sabe o trabalho que dá e que o 

rendimento escolar das crianças não é o mesmo e elas não têm a mesma igualdade de 

oportunidades. Gostou da explicação do senhor Presidente da Câmara, confia neste 

executivo e, por isso, dá-lhe o seu apoio. Mas não irá votar contra o encerramento de 

escolas, porque sabe que os miúdos, quando chegam ao Centro Escolar (já que foram 

gastos milhões), têm outras condições que os meninos não têm nas aldeias. Se as crianças 

podem ter melhor igualdade de oportunidades, melhores condições físicas e tudo de bom, 
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é a favor dessa política, mas confia no bom senso do executivo. ------------------------------------ 

----- A finalizar, faz duas propostas de visita: -------------------------------------------------------------- 

----- A primeira visita ao Centro Escolar, para que os novos membros da Assembleia 

Municipal tenham conhecimento do mesmo. Declara que conhece o Centro Escolar de uma 

outra visita feita no mandato anterior, mas ainda o edifício estava em obras. --------------------

----Acrescenta que se comenta que o Centro Escolar tem poucos espaços cobertos e que, 

quando chove, os miúdos não têm onde estar. ----------------------------------------------------------- 

----- A segunda visita, enquanto membro da assembleia, ao Estádio Desportivo, para se ver 

o que temos em produto final. ----------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, usou da palavra o deputado António Francisco Pinto Reis , dizendo que, 

depois da excelente explicação dada a todos os presentes, pelo Presidente da Câmara, 

entende que devemos ter um paradigma diferente, após quarenta anos do 25 de Abril de 

1974. Há 40 anos atrás, éramos comandados do centralismo para o poder local. A 

participação do senhor Presidente da Câmara obriga a dizer que a estratégia montada em 

2010 é de facto uma estratégia a levar em conta. Temos de estudar os problemas de 

Moimenta da Beira e cataputá-los para o poder. ------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  referiu que também concorda que a 

explanação do Presidente da Câmara foi de uma clareza que nos permite, obviamente, 

saber o que se passa no município nesta matéria e como está a ser abordada.  Também 

acredita, como ele, que, não havendo mudança de condições, não há razão para que haja, 

também, encerramento de escolas. Até porque há um projeto. Esse é que é o aspeto 

decisivo. Desde que desempenha funções na área da educação, não se lembra de ver um 

governo tão centralista, pelo contrário, sempre foram fazendo descentralizações até de 
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delegações de competências, que agora foram invertidas e isso é fundamental, porque os 

exemplos aqui são muito diversos. Há realmente exemplo de escolas, em que o facto de 

passar a haver Agrupamentos pouco ou nada beneficiou. Há escolas (caso da Célita em 

Armamar) é muito mais pequeno, tem uma população escolar mais reduzida do que em 

Moimenta da Beira. Para eles foi importante, se calhar, a concentração no Centro Escolar. 

É por isso que cada caso tem de ser visto nessa perspetiva. Da mesma maneira em que há 

situações de escolas muito pequenas que não funcionam. O caso de Moimenta da Beira, o 

exemplo da Escola de S. Martinho, é um belo exemplo, porque permitiu que, através das 

autarquias, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, as instituições locais e o próprio 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, se conseguisse, apesar de ser a escola 

mais distante do concelho, com um número de alunos reduzido, que funcione, ao ponto de 

o Presidente da Junta de Freguesia não ter dúvidas em lá ter a sua educanda, mesmo 

tendo outras alternativas. Antes, os alunos daquela zona, praticamente, não vinham para 

Moimenta da Beira para o 2.º Ciclo e para o Secundário. Neste momento, os alunos da 

União de Freguesias de Peva e Segões vêm para Moimenta da Beira. A questão é que o 

encerramento das escolas não tem tanto a ver com o número de alunos, mas antes como 

as coisas funcionam. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Jorge Mota dos Santos  afirmou que a deputada Maria Emília Martins 

Gomes da Costa, quando apresenta a moção do encerramento das escolas, o faz tendo 

em conta o global, isto é, a nível de todo o País. Evidentemente que, no concelho de 

Moimenta da Beira, temos um Presidente da Câmara que avaliou isto de uma maneira que 

outros não conseguiram avaliar noutros concelhos. Não quer fechar nenhuma escola e faz 

muito bem. No entanto, não é apologista que uma escola com menos de seis alunos se 
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mantenha aberta, por isso concorda com a deputada Celita, quando diz que não é útil para 

os alunos, não é útil para os professores, não é útil para ninguém. Recorda que foi 

acérrimo defensor que se criassem determinados Centros Escolares no concelho de 

Moimenta da Beira, inclusive, um Centro Escolar na Freguesia de Peva. No entanto, 

naquela altura, foram criados centros, mas só no papel, foi Vila da Rua, Peva, Leomil e 

Moimenta da Beira. Se no concelho de Moimenta da Beira, fazendo a soma total dos 

alunos, não cabem todos no Centro Escolar, há que fazer outro, nomeadamente na 

freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao Presidente da Câmara que 

respondesse às questões apresentadas. Assim, em resposta ao deputado Jorge Mota dos 

Santos, afirmou que, neste momento, não cabem todos os alunos no Centro Escolar de 

Moimenta da Beira. Se conseguirmos estagnar a diminuição dos alunos, o que é muito 

difícil de fazer, temos a solução no Centro Escolar de Moimenta da Beira. Cabem todos os 

alunos, exceto aqueles que estão nas freguesias mais populosas e que lá se conseguem 

manter por terem um número significativo.  

------- Continuando no uso da palavra, referiu que não lhe parece viável um centro escolar 

em Peva, mas antes manter lá uma escola a funcionar com as melhores condições 

possíveis e garantir que os alunos de Peva, como muito bem sublinhou o Presidente da 

Assembleia, têm os mesmos direitos escolares a todos os níveis como os meninos do 

Centro Escolar. Nesta linha de pensamento, reivindicou, recentemente, a inclusão, no 

próximo quadro da programação comunitária, da requalificação de três escolas, a Escola 

Secundária de Moimenta da Beira, a EB1 de Alvite e a EB1 de Leomil, não pediu a 

construção de outro centro escolar. Todas as outras estão em muito bom estado, por 



FlS.   

__________   

2014.04.30 

 
Livº . 12 

 
 
 

                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 

 

 

21

exemplo, a escola de Arcozelos não necessita de requalificação, ou têm poucos alunos e a 

sua requalificação pode depender do próprio município. 

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

votação a moção sobre o não encerramento das escolas, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor e seis abstenções dos 

deputados Carlos Alberto de Meneses Bento,  Presidente da Junta de Freguesia de 

Cabaços, João Benedito de Deus Xavier, Celita Maria Pereira Leitão, Susana Duarte 

Morais, Joaquim Filipe Santos Rodrigues e Francisco José Cardoso de Moura.  --------------- 

----- Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia Municipal  deu a 

palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José  Luís dos Santos  

Rosário,  que, sendo um dos responsáveis do Clube Desportivo de Leomil, se referiu à 

questão das marcações por causa das provas do desporto motorizado e adiantou que as 

fitas têm de ser obrigatoriamente retiradas. Além disso, a câmara municipal só emite a 

licença, após os pareceres da GNR, do Ministério do Ambiente e da Federação. --------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da B eira, Francisco José de 

Lima Rebelo Gomes , falou em representação dos Pedaladas como Clube de Cicloturismo 

de Moimenta da Beira, dizendo que faz dele as palavras do representante dos Rodas e 

Motores da Freguesia de Leomil, porque o seu clube também retira as fitas e as placas no 

final do passeio. Quanto às marcações de tinta, são feitas com tinta biodegradavel que 

desaparece com o tempo e só se pode pintar em caminhos ou em vias secundárias. --------- 

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

votação a proposta para que a Câmara Municipal faça uma recomendação a todas as 

Instituições que fazem provas de TT para que retirem as fitas, placas e tintas que marcam 
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os caminhos, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------

--- O Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra ao Presidente da Câmara  

Municipal  para se pronunciar sobre as questões colocadas pelos senhores deputados em 

diversas áreas. Assim, em resposta ao deputado António Reis, agradeceu as felicitações 

pela programação relativa às comemorações do 40.º aniversário do 25 de Abril e salientou 

que o êxito se ficou a dever a um grupo de pessoas que, cada vez mais, se envolve dentro 

e fora da organização, para que aquilo que se faz no concelho se faça bem. Felizmente, 

houve muitos momentos que correram muito bem, mesmo do ponto de vista da presença 

do público. Quando tal não aconteceu, é preciso lembrar que existe a liberdade que cada 

um tem de estar ou não estar presente. Quando se trata da sessão solene da Assembleia 

Municipal, há até algum constrangimento em enviar convites, pois todos se deviam sentir 

obrigados a estar presentes. A sessão solene do 25 de Abril é uma sessão promovida por 

esta Assembleia Municipal e pela Câmara Municipal. Não há razão para desmobilizar, se, 

por ventura, correr alguma coisa menos bem. Em sua opinião, não há que mudar de 

estratégia, pois sente muito orgulho, quando se olha para Moimenta e se reconhece que as 

comemorações do 25 de Abril estiveram ao melhor nível de toda a região. ----------------------- 

---- Continuando no uso da palavra, afirmou que o Município de Moimenta da Beira tem a 

maior atenção, embora não lhe seja reconhecida, à competitividade económica das nossas 

empresas, sendo que, quase diariamente, está presente em iniciativas relacionadas com a 

economia local. No atinente a uma possível Rota dos Vinhos Terras do Demo com provas, 

a questão é que essas provas são feitas às dezenas durante o ano. De alguma maneira, 

esse caminho está a ser feito, mas não pretende transformar a Câmara Municipal numa 

espécie de faz tudo. Prosseguiu informando os presentes de que, neste momento, é já 
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definitivo que foi aprovado o Centro de Inspeções para Moimenta da Beira, o que prova a 

atenção que o executivo camarário presta ao desenvolvimento das empresas locais. Ao 

longo de muitos anos, o município de Moimenta da Beira tentou, junto do Ministério da 

Agricultura ou do Ministério das Finanças, ou nos dois, adquirir um edifício junto à 

Cooperativa que, atualmente, já pertence à Cooperativa Agrícola do Távora. Em sua 

convicção, nos próximos anos, a Cooperativa e o município conseguirão requalificar aquele 

edifício para aí serem feitas, de uma maneira mais adequada, as provas de vinhos e de 

outros produtos. Estas rotas fazem sentido, mas precisam de estar todos juntos.--------------- 

----- Finalmente, regozijou-se pelo facto de se reconhecer que a visibilidade que temos 

dado aos nossos produtos é boa e que devemos continuar, por isso, com iniciativas como o 

Fórum da Juventude, Diáspora Moimentense, Expodemo, como conjunto de atividades que 

se destinam no fundo, exclusivamente, a fazer a promoção dos nossos produtos e a 

apostar na área de investimento das atividades económicas. ----------------------------------------

------ Há cerca de um mês, foram, finalmente, aprovadas duas candidaturas que fazem 

parte de um pacote chamado Reforço de Tecido Empresarial de Moimenta da Beira e que 

vão permitir fazer o maior investimento que está previsto para estes próximos anos. Trata-

se da Ampliação do Parque Industrial e a ligação do Parque Industrial de S. Miguel à área 

empresarial da Portela em Leomil. Quem dá prioridade a este investimento está a deixar 

claríssimo com ações e não apenas nas palavras que tem, nas atividades económicas, 

uma aposta determinada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---- Em resposta à deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, o Presidente da 

Câmara afirmou que já tinha esclarecido que a informação escrita do Presidente da 

Câmara, e que está prevista na lei, só não era entregue em duas circunstâncias, a não ser 
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que a Assembleia Municipal dissesse o contrário. São elas a Prestação de Contas e o 

Orçamento, porque todos os elementos que constam na informação escrita do presidente 

da Câmara estão na Prestação de Contas. No entanto, pôs-se à disposição da Assembleia 

Municipal para também, nestas circunstâncias, entregar a referida informação, pois não lhe 

custa nada. Fez esta opção no mandato anterior, com conhecimento da Assembleia 

Municipal, e tem mantido, pelo que pediu ao Presidente da Assembleia que o informasse 

se devia entregar essa informação. Regozijou-se por a deputada valorizar tal informação, 

pois ela é completa e é uma iniciativa deste executivo a sua apresentação, apesar de ser 

obrigatória. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Quanto às questões dos caminhos, explicou que a deputada nunca perderá a 

oportunidade de trazer este tema, porque, ainda que se façam muitos investimentos nas 

estradas e nos caminhos, há sempre muitos outros e muitos mais que não terão tido muita 

atenção. Portanto, isso é posicionamento que lhe permite ter sempre razão. No entanto, o 

caminho a que se refere já tem os buracos tapados, embora saiba que tapar só os buracos 

não resolve o problema. A pavimentação da estrada Prados/Mileu está prevista há muito 

tempo, e é uma das prioridades, mas, enquanto não for possível pavimentá-la, a solução é 

tapar os buracos-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à questão da ponte, foi pedida uma Autorização à RH. Aqueles estragos foram 

provocados pelo inverno que foi com muita água, todavia já foi feito o levantamento do que 

é necessário fazer, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia da Vila da Rua.  

---- No que diz respeito à questão do amianto, o levantamento está a ser feito pelo 

Ministério da Educação que vai dar uma resposta a isso. ----------------------------------------------

------- Finalmente, quanto à questão dos caminhos agrícolas, respondeu que a câmara 
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municipal ia continuar a dar prioridade a esses investimentos, em função do seu maior 

aproveitamento em termos de rentabilidade agrícola. --------------------------------------------------- 

----------- Quanto aos protocolos com as Juntas de Freguesia, estão a decorrer 

normalmente, embora se tenha de reconhecer que, com normalidade, em muitos casos, 

significa devagar, porque o dinheiro é pouco. ------------------------------------------------------------- 

----- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio alterar tudo e é por isso que, hoje, um dos 

pontos da agenda, desta assembleia é o pedido de autorização à Assembleia Municipal 

para a celebração dos protocolos. Estão alguns já acordados entre a câmara e as juntas de 

freguesias, mas não podem ser celebrados. Os protocolos que foram celebrados ao abrigo 

da legislação anterior estão todos a decorrer normalmente.-------------------------------------------  

------- Em relação à questão levantada pelo Presidente da Assembleia, prometeu que a 

câmara municipal irá ter um maior cuidado na verificação do cumprimento das condições 

do licenciamento referente aos passeios e outras iniciativas. ----------------------------------------- 

------ Tomando a palavra, o Presidente da Assembleia respondeu que não era necessário 

entregar a informação na reunião do Orçamento e na da Prestação de Contas, pois trata-se 

de uma questão que já tinha sido acordada previamente. ----------------------------------------- 

---- O Presidente da Câmara solicitou à mesa que fosse distribuída a declaração de voto da 

coligação Unidos pelo Futuro, dizendo, que só tinha chegado naquele momento. -------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  voltou à questão da comemoração do 25 

de Abril para expressar a sua preocupação pela ausência de público na cerimónia oficial 

que não pode ser entendida como uma crítica à atuação do executivo. --------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  propôs um intervalo para almoço,  às doze 

horas e trinta e oito minutos, tendo a sessão sido reiniciada  pelas catorze horas e 
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cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal autorizou os senhores deputados Joaquim 

Filipe Santos Rodrigues, Teresa Cecília Coelho Carvalho e os senhores Presidentes da 

Junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário e o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, a ausentarem-se da 

sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

da Ordem do Dia , com vista à aprovação da proposta de alterações ao Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. -------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipa l solicitou ao Presidente da Câmara Municipal 

que desse um esclarecimento sobre as respetivas alterações para mais facilmente 

puderem votar esta proposta. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, o Presidente da Câmara Municipal  começou por referir que havia dois lapsos 

confirmados, razão pela qual já tinha sido aprovada uma alteração em reunião do executivo 

camarário, todavia, sendo o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 

da responsabilidade da Assembleia Municipal, não há efetividade nesta aprovação, antes 

que a Assembleia Municipal a aprove. No caso concreto, fala-se de um lapso relativo ao 

valor do terrado das feiras e mercados e outro relativo à cobrança de um valor de uma taxa 

para fazer vistorias em viaturas, que aqui se aplicam às viaturas de vendedores 

ambulantes, por exemplo, os que vendem carne na feira. ---------------------------------------------

--------- Concretamente, é uma alteração do regulamento à alínea a), do n.º 1, do art.º 12.º , 

que, neste momento, diz acresce por cada metro quadrado do terrado e por dia deve 

passar a ler-se acresce por cada fração de 3m2 de terrado e por dia.------------------------------
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------ A outra proposta diz respeito às vistorias periódicas sanitárias a viaturas. No 

regulamento que estava em vigor antes de julho de 2013, uma vistoria custava € 30,45 

(tinta euros e quarenta e cinco cêntimos). De acordo com o regulamento, agora em vigor, 

passou a custar €80,00 (oitenta euros) e o que agora propomos, sendo aprovada esta 

proposta, o valor passa a ser de €40,00 (quarenta euros), uma vez que há mais do que 

uma vistoria por ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ A redação que se propõe é outras vistorias iniciais inseridas em ações de inspeção de 

controlo higio-sanitária, informações técnicas e pareceres diversos pelo médico, a realizar 

pelo médico veterinário municipal, sendo este valor reduzido para 50% quando as vistorias 

forem periódicas, isto é, se uma viatura for obrigada a fazer uma vistoria por ano, paga este 

valor que aqui está em causa. Quando for obrigada a fazer duas vistorias por ano, passa a 

pagar apenas metade do valor. Isto significa que, também aqui, ficamos com um valor 

muito próximo do que estava antes da revisão do regulamento. O valor anterior era de 

€30.45 (trinta euros e quarenta e cinco cêntimos) e o valor que agora proposto é de €40.00 

(quarenta euros). Em qualquer caso, como aqui se justifica, trata-se de lapsos que 

ocorreram na aprovação do regulamento e, provavelmente, existem outros lapsos. À 

medida que forem detetados e se tiverem influência direta nas pessoas, serão corrigidos.---

------ Por terem sido detetados estes lapsos, foi sugerido aos feirantes que não pagassem a 

taxa que neste momento está em vigor por se considerar excessiva, três vezes mais do 

que o valor que agora se entende que deve ser dado. --------------------------------------------------

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

votação a respetiva alteração ao regulamento, tendo a mesma sido aprovada por 

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

aprovação do Relatório de Monitorização respeitante ao ano de 2013 do Plano de 

Prevenção de Riscos e de Gestão do Município de Moimenta da Beira. ---------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que fizesse uma pequena apresentação deste assunto. ----------------------------------

----- O Presidente da Câmara Municipal  começou por esclarecer que existe um Conselho 

da Corrupção, o qual foi criado no ano de 2008 e que tinha sido feita uma recomendação 

aos municípios para aprovarem um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão dos 

Municípios, neste caso concreto, o de Moimenta da Beira. Esse Plano de Gestão foi 

aprovado, quer pela Câmara Municipal, quer pela Assembleia Municipal no ano de 2010 e 

existe uma determinação, segundo a qual, os mesmos órgãos da Câmara e da Assembleia 

Municipal devem aprovar um Relatório anual de acompanhamento deste Plano. A Câmara 

Municipal, nos termos da lei, já aprovou este  Relatório que diz respeito ao ano de 2013 e 

submete-o  para  aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------  

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

o Relatório de Monitorização do ano de 2013, tendo o mesmo sido aprovado, por 

unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

aprovação de Autorização genérica para a Celebração de acordos de Execução e 

Delegação de Competências entre o Município e as Juntas de Freguesia, nos termos para 

os efeitos previstos na Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao Presidente da Câmara Municipal 

que desse um esclarecimento sobre este assunto. ------------------------------------------------------
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----- O Presidente da Câmara Municipal  começou por observar que, de acordo com da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, é competência da Assembleia Municipal aprovar a 

delegação de competências da Câmara Municipal e da Juntas de Freguesias, bem como a 

celebração de acordos de execução. Por esta razão, aquando da apresentação a esta 

assembleia do orçamento para 2014, a própria Câmara Municipal aprovou uma delegação 

genérica que colocou nos documentos do orçamento para 2014. Crê que, por lapso, não 

houve uma deliberação expressa da Assembleia Municipal, no sentido de autorizar prévia e 

genericamente a Câmara Municipal a celebrar estes protocolos, como assim os 

conhecemos, mas a terminologia legal é “autorização para a celebração de acordos de 

execução e de delegação de competências”, ou seja, não há nenhuma deliberação 

expressa da Assembleia Municipal que autorize a Câmara Municipal a estabelecer com as 

diversas Juntas de Freguesia estes acordos de delegação de competências e, por uma 

questão de agilidade, propõem que a Assembleia Municipal autorize, à semelhança dos 

outros anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Também refere que a Assembleia Municipal não deixa, de nenhuma forma, a continuar 

a exercer o seu poder de fiscalização sobre todos estes protocolos e acordos, porque vêm 

sempre para conhecimento, deste órgão. ------------------------------------------------------------------

----- O deputado  António Francisco Pinto Reis  indagou junto do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal sobre este assunto se estava a referir-se à alínea k), do n.º 1, do art.º 

25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e se a delegação de competências era só entre a 

Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia e não com outras entidades ------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente  da Câmara  responderam, 

reforçando que a autorização prévia e genericamente é só entre a Câmara Municipal e as 
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Juntas de Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------

---- Neste momento, entraram os seguintes deputados: os Presidentes das Juntas de 

Freguesias de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, e de Paçô, Domingos Manuel dos 

Santos Martinho, e Teresa Cecília Coelho Carvalho, com a autorização da mesa. -------------

------ O Presidente da Assembleia Municipal  questionou a assembleia para saber se 

alguém queria fazer considerações sobre assunto, não havendo inscrições, colocou à 

votação a Autorização genérica para a Celebração de Acordos de Execução e Delegação 

de Competências entre o Município e as Juntas de Freguesias, tendo a mesma sido 

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

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

apreciação, discussão e votação dos documentos da Prestação de Contas de 2013. --------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

que procedesse, com a maior brevidade possível, à apresentação do presente ponto. ------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal  esclareceu que, por vezes, é um pouco difícil 

contabilizar a obrigação que tem de esclarecer tudo com redução de tempo. ----------------- 

----- Informou que está disponível para alterar os formatos destes documentos, porque eles 

se destinam à Assembleia Municipal e, se esta entender que há alterações que devem ser 

produzidas, está completamente de acordo.--------------------------------------------------------- 

----- Quanto a este assunto e de acordo com da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é 

competência da Câmara Municipal aprovar a prestação de contas referente ao exercício de 

2013 e submetê-la para apreciação e aprovação à Assembleia Municipal. ---------------------- 

----- Começou por fazer uma abordagem à contabilidade orçamental do ponto de vista da 

receita e da despesa, referindo que o exercício de 2013 teve um enquadramento 
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conjuntural de ordem económica social local e nacional agravada pelas dificuldades. Teve 

um valor dos chamados FEFS igual a 2012 para 2013, apesar de 2011 para 2012, ter 

havido uma diminuição € 290.000,00 (duzentos e noventa mil euros). De 2010 para 2011, 

verificou-se uma diminuição de € 305.000, 00 (trezentos e cinco mil euros). De 2009 para 

2010, houve um aumento de € 61.000,00 (sessenta e um mil euros). O que significa, neste 

momento, que há um valor efetivamente recebido de € 533.000,00 (quinhentos e trinta e 

três), entre 2013 e 2009. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como é do conhecimento de todos, o município tem tido um conjunto muito 

significativo de processos judiciais e extrajudiciais e que têm grandezas na ordem de 

milhões de euros, o que é um grande significado. -------------------------------------------------------

----- Qual o porquê de lhe chamarem enquadramento da conjuntura? Porque estão 

convencidos que todos estes fatores são mesmo conjunturais. Alguns dependem 

objetivamente de forma direta do nosso exercício e esses podem obrigá-los a mudar. Há 

outros que não dependem em tão elevado grau da sua intervenção. Finalmente, um outro 

elemento conjuntural exigente é o nosso serviço da dívida, porque os condiciona para 

poderem fazer as opções que possam levar a livrarem-se deste condicionamento. Este 

serviço da dívida muito exigente resulta, evidentemente, de uma dívida muito elevada. ------ 

----- Hoje, felizmente, estão perante contas municipais que são, em quase todas as 

relações e em quase todos os rácios, positivas e alertou para acompanharem o documento 

e olharem para os progressos que têm sido feitos, tanto de ano a ano, como em agregados 

de quatro anos. A questão que aqui se coloca é, desde logo, se esta execução orçamental 

nas receitas e nas despesas aumenta do ano de 2012 para o ano de 2013. A seguir, há 

uma componente deste aumento que tem a ver com o empréstimo PAEL e pode ver-se a 
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influência desse empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Do mesmo modo, nas despesas, também há um aumento de 19%, entre o ano de 

2012 e o ano de 2013. Esta execução orçamental demonstra um aumento de 16% da 

receita e demonstra um aumento da despesa de 19%, mas, mais importante, demonstra 

previsibilidade e sustentabilidade. Ao longo dos últimos anos, este percurso tem  vindo a 

fazer-se sempre, o que significa que não andamos aos solavancos para cima e para baixo. 

Existe uma tendência que se está a consolidar de aumentar, quer a previsibilidade, quer a 

sustentabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na relação entre a previsão com a execução, verifica-se, nas receitas, uma taxa de 

execução global de 71.94% e, nas despesas, uma pouco maior de 73.01%. Esta diferença 

é relativa ao valor que transitou do ano de 2012 para o ano de 2013. O orçamento para ano 

de 2014 é inferior a €14.000.000,00 (catorze milhões de euros), isso significa que estão a 

aproximar-se dos níveis muito apurados, mas, mesmo assim, trata-se de 73% de 

execução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Referiu que os orçamentos na receita evoluíram da seguinte maneira: no ano de 2009, 

de 63%; no ano de 2010, de 68%; no ano de 2011, de  53%; no ano de 2012, de 59% e, no 

ano de 2013, de 71%. Existe, no ano de 2009 e no ano de 2013, uma influência de 

empréstimos. Também, no ano de 2009, para uma execução de 63%, havia €4.778.000,00 

(quatro milhões e setecentos e setenta e oito mil euros) de empréstimo e, no ano de 2013,  

para uma execução de 71.94%,  há € 1.447.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

sete mil euros).O mesmo acontece quanto ao orçamento da despesa. A execução, na 

despesa, tem vindo sempre a aumentar.----------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às receitas, tem um valor de aumento global das receitas correntes na ordem 
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de 29%. Aqui existe uma influência muito significativa das transferências do Estado, 

porque, este ano, passaram a ter  mais transferência como receita corrente e menos como 

receita de capital e, felizmente, todas as componentes deste agregado têm um sinal 

positivo, desde os impostos diretos aos impostos indiretos, às taxas, às multas e outras 

penalidades, aos rendimentos de propriedades e outras.-----------------------------------------------

------ Nas transferências de capital, há um valor inferior àquele que tinham no ano de 2012, 

que resultou de uma diminuição global de 3.1%, porque há uma outra que passou de 

receitas de capital para receitas correntes. Em 2013, os valores das receitas não 

dependem deles, semelhantes às que tinham em 2005. Em 2005, mais do que as 

previsões, a nossa execução é significativamente diferente. Tinham em 2005 uma 

execução de €8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil) euros e passam em 2013, com a 

execução, para o valor de € 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil) euros.  

-----Assinalou o mapa que demonstra a execução em percentagem e estabelece uma 

comparação, destacando, por exemplo 2013, que, apesar de todas as vicissitudes, 

apresentou a maior execução de sempre. A maior taxa de execução significa duas coisas: 

a primeira significa que, em simultâneo, ajustaram a espectativa à realidade e a segunda 

significa que conseguiram, depois, a espectativa ajustada. ------------------------------------------- 

----- Destacou outro mapa que compara, em todos os anos, a execução expurgada dos 

empréstimos bancários. Afirmou que oscilar valores de taxas de execução que decorrem 

dos empréstimos é simples. É difícil estabilizar as execuções e mais difícil, ainda, é 

estabilizá-las em crescimento. Por isso, não se compreendem bem algumas alusões que 

se fazem às contas, dizendo que a execução se mantém e não cresce. A nossa execução 

não se estabiliza, cresce. Não cresce apenas em termos de taxas de execução, cresce em 
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valores reais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ano de 2013, não foi contraído nenhum empréstimo, quer a curto prazo, quer a 

longo prazo, e verificou-se a maior execução orçamental de sempre, não é só a maior taxa 

de execução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à comparação das transferências do orçamento de estado, a libertação tem 

sido progressiva, mas ainda há uma dependência elevada. Referiu que, atualmente, a 

câmara recebe menos do que nos anos anteriores e deu o exemplo, em relação a este ano, 

são menos € 290.000,00 (duzentos e noventa mil euros) que acumulam com o valor de € 

305.000,00 (trezentos e cinco mil euros) e assim sucessivamente. Sendo que, em 2005, o 

valor é idêntico ao que se recebe hoje. --------------------------------------------------------------------- 

 ----- Mostrou uma outra circunstância, uma comparação com os principais consumos e 

concluiu que a electricidade subiu para o dobro, o gás e o gasóleo sofreram uma subida na 

ordem dos 140% ou mais. Entre o ano de 2005 e o ano de 2013, todos os principais 

consumos aumentaram numa média superior ao dobro. --------------------------------------------- 

 ----- Referente ao quadro das despesas correntes e a sua desagregação, toda a 

apresentação teve por base despesas pagas ou receitas obtidas, o que significa que   

despesa corrente não é aqui a despesa que se fez, é a despesa que se pagou.  Da mesma 

maneira, receita obtida pode ser a receita daquele ano ou não, é a receita que se obteve. 

Para que não fiquem dúvidas, este quadro também tem uma influência do empréstimo no 

valor de € 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil euro), que foram aplicados na 

aquisição de bens e serviços. Na parte de aquisição e serviços, existe uma influência desse 

valor que, genericamente, atinge quase 22% de aumento. -------------------------------------------- 

----- Nas despesas de capital no exercício de 2013, há um aumento também muito 
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significativo, num valor superior a 16%, que equivale a um pouco mais de €800.000,00 

(oitocentos mil euros), sendo a maior despesa comparativa  de sempre expurgada de 

empréstimos e verificando-se uma evolução muito significativa.  --------------------------------- 

----- Esclareceu que o quadro demonstra os efeitos dos empréstimos bancários na 

execução da despesa e significa que, como execução do ano de 2013, têm uma influência 

positiva até ao ano de 2009 e que, a partir daí, existe uma influência estruturalmente 

negativa. Significa que, no ano de 2010, pagaram-se mais €1.450.000,00 (um milhão e 

quatrocentos e cinquenta mil euros) de empréstimos bancários, do que aquilo que se 

obtive. Em 2011 e 2012, não houve qualquer empréstimo e, em 2013, apesar de se terem 

obtido €1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil euros) de empréstimos 

bancários, amortizaram-se outros empréstimos, cerca de €1.150.000,00 (um milhão e cento 

e cinquenta mil euros), pelo que resulta um diferencial positivo de €314.000,00 (trezentos e 

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

 ----- Sobre as Grandes opções do Plano e dado que não tem muita visibilidade, leu, 

apenas, um resumo. “As grandes opções do plano resultam do plano plurianual de 

investimentos e do plano de atividade municipal, inclui todo o investimento e as despesas, 

mas nem todas as despesa, por exemplo, os salários. Este quadro, durante anos, teve uma 

execução muito diminuta. Quando agora se diz que se investe pouco, gostava de chamar a 

atenção para isto. Nós temos um grau de execução das grandes opções do plano em 

66.99%, quase 67% e, uma vez mais, não corresponde apenas a  uma percentagem de 

execução. Corresponde a um valor de execução que é o maior de sempre”. -------------------- 

 ----- No que se refere aos maiores investimentos, há que referir o Centro Escolar de 

Moimenta da Beira, onde o valor dos fundos comunitários que estavam previstos, antes da 
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reformulação do projeto, era um pouco menos de metade. Se não tivesse sido reformulado 

o projeto e aumentados os fundos comunitários, não se verificaria esta realização, nem em 

captação de fundos comunitários, nem em realização global de investimentos. Esclareceu 

que há um esforço permanente e determinado para que os grandes investimentos tenham 

todos comparticipações adequadas e é por isso que é importante que a percentagem 

global de comparticipação do Centro Escolar, neste momento, recaia numa percentagem 

de 90%. O Centro Escolar teve um custo global de € 3.235.000,00 (dois milhões, duzentos 

e trinta e cinco mil euros), mas o Município deve € 8.000,00 (oito mil euros). Tem havido 

uma grande determinação, desde a programação do investimento até à execução e ao 

pagamento do investimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Há um outro grande investimento que teve uma execução com algum significado no 

ano de 2013, que é denominado o “Relvado” que teve uma programação financeira 

anterior, teve um concurso anterior e  tem condições muito distintas. Este investimento 

custou ao Município €2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil euros) e teve apenas 

uma comparticipação de 29%, que corresponde ao valor de €641.000,00 (seiscentos e 

quarenta e um mil euros), o que significa que a Câmara Municipal teve de fazer um esforço 

de €1.494.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil euros). Mas também 

aqui a dívida é de zero. Não é verdade que o Município não consegue libertar meios para 

fazer obras. Referiu que há entre eles quem aborde a situação da seguinte maneira:” O 

Município não consegue libertar meios para fazer nada, é apenas para pagar as contas”. O 

Município conseguiu pagar com esforço próprio quase €1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil euros) e não é uma opção fácil. A opção aqui era, porventura, não pagar um 

milhão e meio de euros por esforço próprio, mas pagar um milhão ou dois milhões de euros 
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e deixar ficar uma obra meia feita ou meia por fazer. A opção foi melhorar esta obra e fazer 

com que ela seja uma referência em termos regionais e assumir, com isso, os custos. ------- 

----- A Contabilidade Patrimonial contém o balanço do ativo e do passivo, fundos próprios e 

dos resultados que têm custos e proveitos e têm, uma vez mais, à semelhança do que se 

tem vindo a fazer, uma comparação de ano a ano 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009. Uma 

comparação a 31 de dezembro daqueles anos e esclareceu que o ano 2009 corresponde 

ao ano do último mandato. Durante este últimos quatro anos, o total do ativo líquido do 

município aumentou em mais de €7.000.000,00 (sete milhões de euros), isto é, repete o 

equivalente ao investimento realizado. Este valor resulta do somatório destas duas 

parcelas, que é o ativo líquido com o efeito das amortizações e das depreciações. Isto quer 

dizer que estão os valores de amortização de determinadas obras, mas que, durante estes 

anos, apesar desta amortização, há um valor do ativo superior a €7.000.000,00 (sete 

milhões de euros). Referiu que estas são as regras contabilísticas a que estão sujeitos  e 

que, de acordo com essas regras, este é o resultado.-------------------------------------------------- 

----- Quanto à evolução do passivo, entre 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 

2009, nos últimos quatro anos, o passivo do município diminuiu €3.577.000,00 (três 

milhões, quinhentos e setenta e sete mil euros), dos quais  €3.315.000,00 (três milhões, 

trezentos e quinze mil euros) são de empréstimos e também € 621.000,00 (seiscentos e 

vinte e um mil euros) são de dívidas a curto prazo, o que significa que, durante estes quatro 

anos, objetivamente, se reduziu em endividamento de curto prazo de 5%, mas muito 

endividamento  de médio e longo prazo, o que dá uma redução superior a €3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil  euros), durante estes quatro anos. ----------------------------------

------ Esclareceu que apresenta os quadros conforme o critério da DGAL – Direção Geral 
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das Autarquias Locais, porque as contas não estão apresentadas como cada um quer, mas 

sim, como a lei o determina e como a DGAL as apresenta. ------------------------------------------- 

----- Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2012, também há uma diminuição global do 

passivo, um pouco mais de €1.000.000,00 (um milhão de euros). Neste último ano, por via 

do PAEL, diminuiu sem curto prazo um valor de  €1.406.000,00 ( um milhão, quatrocentos 

e seis mil euros), e a médio e longo prazo um valor de €.314.000,00 (trezentos e catorze 

mil euros) de aumento e €1.091.000,00 (um milhão e noventa e um mil de euros) no 

exercício de 2013, que acumula a mais de €3.000.000,00 (três milhões de euros). ------------

----- Em 31 de dezembro de 2009, eram um pouco mais de €14.200.000,00 (catorze 

milhões e duzentos mil euros) e, em 31 de dezembro de 2013, o valor era de 

€10.652.000,00 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil euros), sendo o total da 

diminuição de €3.577.000,00 (três milhões, quinhentos e setenta e sete mil euros). Como 

também se verifica, essa diminuição tanto se faz sentir no curto prazo, como se faz sentir, 

muito especialmente, a médio e longo prazo. Esclarece que, a curto prazo, são os 

fornecedores e serviços e, a médio e longo prazo, são empréstimos bancários. Este quadro 

demonstra, em percentagem relativa, uma diminuição global do passivo de 25%, mais de 

€3.500.000,00 ( três milhões e quinhentos mil euros). Mais esclareceu que, mesmo com a 

arrecadação de €1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil euros) do PAEL, 

que é o empréstimo a médio e longo prazo, diminuíram-se €3.315.000,00 (três milhões e 

trezentos e quinze mil euros), mesmo apesar desta contratação. ---------------------------------- 

----- Referiu-se ao quadro de evolução do passivo que tem valores ano a ano, mas também 

valores agregados, dizendo que, em primeiro lugar, de 2010 a 2013, claramente, inicia-se 

um ciclo novo, porque é pela primeira vez que há registo do POCAL (colocam-se estas 
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datas, porque para trás não existe o POCAL). Não há resultados e não é lícito apresentar 

dados que são obtidos por processos diferentes. É lícito comparar o que é comparável e só 

é comparável desde 2002. É a média anual de todos os anos, desde 2002, por exemplo, de 

2002 a 2009, em que houve um aumento médio anual de €890.000,00 (oitocentos e 

noventa mil euros) de passivo; de 2002 a 2005, houve um aumento médio anual de 

€737.000,00 (setecentos e trinta e sete mil euros) do passivo; de 2005 a 2009, houve um 

aumento médio anual de mais de €1.000.000,00 (um milhão de euros) do passivo e de 

2010 a 2013, houve um aumento médio anual de €894.000,00 (oitocentos e noventa e 

quatro mil euros) do passivo. -------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao passivo, entre 2010 e 2014,  o valor é de €3. 557.000,00 (três milhões, 

quinhentos e cinquenta e sete mil euros) e no mandato anterior, aumentaram mais de 

€4.000.000,00 (quatro milhões de euros). Esta soma é o acumulado que se diminuiu no 

último mandato e o que se aumentou no mandato anterior, o qual é um pouco mais de 

€7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil euros). Confessou a sua apreensão, quando 

ainda se olha para isto de forma displicente. É simples que isto dá uma média de 

€894.000,00 (oitocentos e noventa e quatro mil euros), por ano. ------------------------------------ 

----- Referiu que, até 2009, houve sempre variações do passivo positivas, umas vezes mais 

e outras vezes menos. Desde 2009, estão abaixo da linha de água, isto é, variações do 

passivo negativas e, se forem vistas as médias de cada um dos mandatos, andam muito lá 

em cima. A média deste último mandato anda muito cá em baixo. ---------------------------------- 

------ Na evolução do passivo a curto prazo, de 2013 em relação a 2012, baixaram 

€1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil  euros); em  relação a 2011, baixaram  

€1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil euros); em relação a 2010, baixaram  
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€2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil euros) e em  relação a 2009, baixaram  

€271.000,00 (duzentos e setenta e um mil euros). -------------------------------------------------------

----- Não é viável, em simultâneo, fazer uma redução muito significativa a médio e a longo 

prazo e fazer reduções muito significativas a curto prazo. Tanto que não é viável, como já 

se viu antes, o comportamento anterior era tudo ao contrário, porque é difícil fazer desta 

maneira e era ao contrário, porque, em muitas circunstâncias, atingir estes valores 

depende de uma atividade quase extenuante todos os dias, com um conjunto muito 

significativo de pessoas. Não vai permitir que se desvalorize este esforço, para não se 

voltar a andar para trás. Salientou que não pode ser igual diminuir dívida e aumentar dívida 

e não pode ser igual fazer investimento e não fazer investimento. ----------------------------------

------- Esclareceu que esta defesa de valores tem de ter duas componentes, uma para  

agradecer às pessoas que foram capazes de perceber isto, partilhar esforços e andar para 

a frente e, a outra de não permitir que se confundam maus exercícios com bons, com boas 

instruções e com más instruções. O pior que pode acontecer em democracia é não 

distinguir o que está errado do que está certo. ------------------------------------------------------------ 

----- Quanto aos empréstimos, referiu que, entre 2002 e 2009, todos os anos, a diferença 

entre o que a Câmara recebia de empréstimos e o que pagava de empréstimos em média, 

era de €600.000,00 (seiscentos mil euros), por ano. -------------------------------------------------- 

----- Agora, entre 2010 e 2013, pagam-se mais do que os que se recebem  €903.000,00 

(novecentos e três mil euros), por ano, enquanto os aumentos dos empréstimos, entre 

2002 e 2009, são no valor de mais de  € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros). A 

diminuição de empréstimos, entre 2010 a 2013, é de mais de €3.000.000,00 (três milhões 

de euros). Isto somado dá quase €8.000.000,00(oito milhões de  euros) de empréstimos. --- 
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----- A dificuldade de não contratar empréstimos está a ser acrescentada pela dificuldade 

de a diminuir, quando, ao mesmo tempo, não são contratados. Está completamente ao 

contrário, daquilo que se fazia, porque contratavam-se mais empréstimos do que se 

amortizavam, desde 2002, porque não há registo anterior, dado que o POCAL existe desde 

2002.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Continuando no uso da palavra, o Presidente da Câmara fez uma abordagem à lei das 

finanças locais, desde  2002 a 2007, e  explicou que havia um rácio de endividamento 

líquido que não podia ser mais de 125% das receitas (FEF,IUC,IMI,IMT,IRS e IRC) e quem 

estivesse nesta situação tinha de fazer uma redução de excesso em 10% ao ano, caso 

contrário, teria 10% de retenção. Para além disto, a lei do Orçamento de Estado para 2013 

dizia que “…independentemente disto, nenhum município podia ter no fim do ano mais 

endividamento do que tinha em 2012”. A lei do Orçamento de Estado para 2013 impunha 

mais esta condição. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, fez uma comparação, referindo que, em 31 de dezembro de 2009, 

excedia-se o limite de endividamento líquido em €2.612.000,00 (dois milhões e seiscentos 

e doze mil euros). Agora, há uma folga de €146.000,00 (cento e quarenta e seis mil euros, 

mas que quase não existe, pois, com um pequeno descuido, a autarquia coloca-se, outra 

vez, em incumprimento. Mas, em médio e longo prazo, tinha-se, em 2009, um  

incumprimento de € 724,00 (setecentos e vinte e quatro euros), agora, há uma folga de 

€1.857.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta e sete mil euros), que significa, de 

acordo com a lei 2/2007 que está em vigor, que se chegou a 31 de dezembro de 2013, 

cumprindo, pela primeira vez, em todos os anos a todos os níveis a legislação, no que diz 

respeito ao endividamento líquido e ao endividamento de médio e longo prazo. Mas  há um 
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parâmetro que, ainda, não se conseguiu cumprir, que é o prazo médio de pagamento.----- 

--------O prazo médio de pagamento é resultado de uma fórmula que não é aceite por muita 

gente e que não corresponde à visão que todos têm no atraso de pagamentos. É uma 

fórmula que tem uma certa complexidade que entendia um conjunto de contas da Câmara, 

mas onde não entram, por exemplo, os subsídios que a Câmara atribuiu, sejam de que 

espécie e para que fins forem, e não contam para baixar o  prazo médio de pagamento, 

mas, se em vez de um subsídio, for uma aquisição, já conta. Informou que,  a partir deste 

ano, vão começar com as Instituições a receber delas um serviço e a pagar com um 

serviço. Assim, pensa melhorar esta componente e, apesar de não cumprir no que se 

refere  ao prazo médio do pagamento, não significa que se sinta confortável de não a 

cumprir. No entanto,  fez-se um abaixamento muito significativo no médio e no longo prazo 

e um abaixamento pouco significativo das dívidas a curto prazo.---------------------------------  

---- Referiu que a Lei do Orçamento de Estado impõe limites para o endividamento 

disponível dos municípios e a Câmara,  até 2010,  não tinha disponibilidade de 

endividamento, mas, em 2011, poderia ter sido feito um empréstimo pouco significativo de 

€39.000,00 (trinta nove mil euros) e, em 2013, um de € 446.000,00 (quatrocentos e 

quarenta e seis mil euros). Isto é uma solução que se passa em todos os outros 

municípios, porque há um limite de endividamento que tem vindo a baixar todos os anos 

para todos os municípios. Felizmente, já há possibilidade de um financiamento de 

€446.000,00( quatrocentos e quarenta e seis mil euros). ---------------------------------------------- 

----- Atualmente, a lei que está em vigor  é a Lei n.º 73/2013 de 12 de setembro, a qual  

simplifica a lei das finanças locais que está em vigor desde 2014.. Esta lei, diz : “(…)há um 

limite de endividamento que é uma vez e meia a média dos três últimos anos das receitas 
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correntes”. Caso, em dezembro de 2013, estivesse em vigor esta nova lei e perante estes 

dados, verificava-se que  haveria um saldo disponível de € 372.000,00 (trezentos e setenta 

e dois mil euros). Espera-se que se consiga cumprir em 31 de dezembro de 2014.------------- 

------ Com artigo 52.º, o limite é de 1.5 e, como estamos em 1.45, isto significa que é um  

pouco abaixo de 0,5%, que corresponde ao valor de €372.000,00 (trezentos e setenta e 

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

----- No artigo 58.º,  o limite é de 0,75 e estamos em 0,73, isto significa que o 

incumprimento está muito próximo. Informou que a perspetiva de chegar ao fim do ano de 

2014 dentro destes limites que a lei impõe é um ponto de honra. ----------------------------------- 

-------Informou que, na demonstração de resultados, estão os custos e as perdas da 

Câmara Municipal e os valores aqui apresentados resultam de um conjunto de agregados, 

os quais, no ano que vem de 2014, ano da atividade, aumentaram em 1% e os proveitos e 

os ganhos aumentaram em 6%, a venda de produtos diminuiu 3% e houve menos 

transferências de subsídios de 2%. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos  proveitos e ganhos financeiros, são dividendos que foram recebidos da  

RegiNorte. Os proveitos e os ganhos extraordinários são a  imputação dos Fundos 

Comunitários,  a venda dos lotes da Barragem do Vilar e mais o valor da Expodemo. 

Apesar de não haver distribuição de dividendos, é sempre positivo. Esta demonstração, no 

que respeita aos resultados do líquido do exercício, teve este aumento de 112%, passando 

de 435% para 924% e teve esta justificação. Foi concedidos 37% de  transferências. Estas 

previsões diminuiram 88%, porque foram sendo resolvidos os casos que estavam nas 

previsões. Os custos extraordinários também diminuiram 46% , houve um aumento de 

vendas e prestação de serviços em 14%, globalmente, impostos e taxas em 36% e 
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proveitos extraordinários, um  aumento de 16%. Foi isto que influenciou estes resultados, é 

meramente legal a proposta de habilitação de resultados, mas é preciso que ela conste 

expressamente da deliberação.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Referiu que a proposta é que os resultados transitados, ou melhor, os resultados 

líquidos do exercício em 95% vão para resultados transitados em 5% e não para reservas 

legais. A lei diz que, quando existirem eventos subsequentes ao encerramento das contas 

e significativos, deve ser dado conhecimento à Assembleia Municipal, após o encerramento 

das contas. A Câmara já recebeu do PAEL, a segunda tranche, em 7 de março,  e, em  28 

de abril, recebeu a terceira e a última tranche, todas, de valores iguais. A primeira tranche 

do PAEL foi recebida em 5 de dezembro de 2013 e está contida nestas contas de € 

1.447.000,00 euros (um milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil euros), tendo havido 

um contrato elaborado em 2013 e com  o visto do Tribunal de Contas, em 21 de 

novembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A primeira tranche tem uma taxa de juros de 2.98%, + 0,15. A segunda tranche tem 

uma taxa de juros de 3.5%, + 0,15 e da terceira tranche, ainda, não se sabe a taxa de juro. 

Estas taxas são iguais às taxas com que se financia o Estado Português +0,15, é por isso, 

que variam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------No que se refere à evolução dos processos judiciais em curso, informou que, de 

todos os processos judiciais em curso com decisão, a autarquia foi condenada a pagar € 

1.741.000,00 (um milhão e setecentos e quarenta e um mil euros), dos quais já pagaram € 

821.000,00 (oitocentos e vinte e um mil euros) e faltam pagar €738.000,00 (setecentos e 

trinta e oito mil euros). Esclareceu que há um valor recebido, porque estava depositado à 

ordem do Tribunal, para efeitos de uma expropriação, o valor de €222.000,00 (duzentos e 
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vinte e dois mil euros), que era um valor solicitado e o tribunal veio atribuir o valor de 

€86.000,00 (oitenta e seis mil euros). A Câmara pagou o valor de  €86.000,00 (oitenta e 

seis mil euros), mas o Tribunal já devolveu o valor  de  €36.000,00 (trinta e seis mil euros). -

------ Quanto aos processos judiciais com decisão, mas passíveis de recurso, há um 

processo que tem a ver com o arruamento oeste de Moimenta da Beira e com a empresa 

de Jeremias & Macedo, em que foram pedidos €166.000,00 (cento e sessenta e seis mil 

euros) mais €88.000,00 (oitenta e oito mil euros) de juros. O tribunal condenou a Câmara a 

pagar não € 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil euros), mas €106.000,00 (cento e seis 

mil euros) e respetivos juros, mas recorreu dessa decisão judicial em que  obriga a pagar 

€106.000,00 (cento e seis mil euros), porque se entende que ainda se pode pagar menos. -

----- Mais informa que tentou um acordo com esta empresa nesta fase, fazendo-lhe  uma 

proposta para pagarem o capital e eles desistirem dos juros, mas não cederam.  

----- Há  outro processo, João Costa Lima e outros, que também é uma expropriação. Este 

está em recurso, mas ao contrário. Havia um capital reivindicado (este terreno é uma parte 

do terreno onde está construído o Centro Escolar. O mesmo está construído em 4 ou 5 

terrenos, sendo o maior este, por €331.000,00 (trezentos e trinta e um mil euros), por estes 

senhores. O juiz decidiu que se pagarão €108.000,00 (cento e oito mil euros), mas os 

proprietários recorreram, estando o recurso a decorrer.------------------------------------------------ 

----- Admitindo que o recurso não tenha provimento, terão de  ser pagos € 108.000,00  

(cento e oito mil euros), em vez de  €331.000,00 (trezentos e trinta e um mil  euros) que 

foram solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quis reafirmar que, em relação a todos os processos expropriativos,  chamou todos 

estes proprietários e tentou fazer, com eles todos, um acordo fora do tribunal e propôs a 
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todos um valor superior ao que o tribunal está a atribuir. Não foi viável fazer o acordo e 

agora será pago, evidentemente, o que  o tribunal determinar. Destes processos judiciais, 

não há nenhum que não tenha sido chamado para uma reunião, tendo como resultado a 

recusa do acordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda sobre o assunto, referiu que as negociações dos terrenos e todo o resto, nesta 

Câmara Municipal, são feitas de acordo com os melhores interesses do município. -----------

----- Finalmente, nos processos em contencioso sem decisão, ainda falta decidir o valor de  

€1.000.000,00 (um milhão de euros) de capital e mais €500.000,00 (quinhentos mil  euros) 

de juros, porque estão  a ser negociados com as massas insolventes das empresas e ainda 

pode ser feito algum tipo de negociação, se não for possível, evidentemente, quando estes 

processos chegarem aos seus términus, terão de ser assumidas  as consequências como 

tem de ser. Também existe um que não diz só respeito ao Município de Moimenta da Beira, 

trata-se da requalificação da estrada entre Moimenta da Beira e Tabuaço e podem admitir-

se 50% do território de Moimenta da Beira e 50% do território de Tabuaço. ---------------------- 

----- Informou que, as questões financeiras estão na base de um conjunto de atividades 

muito significativas, por isso, realçou um conjunto de atividades relacionadas com a Ação 

Social. Dá o exemplo do “Carnaval do Idoso” que, para alguns, não tem importância 

nenhuma, mas os beneficiários deste carnaval do idoso valorizam muito. Chama a atenção 

para que a Assembleia Municipal olhe para todas estas atividades, não de um ponto de 

vista distanciado, mas do ponto de vista de quem beneficia destas ações.------------------------ 

----- Também em termos de educação, que é uma atividade muito significativa do concelho, 

principalmente, para cada um dos beneficiários, há um conjunto de apoios que o município 

proporciona. A maior parte dos municípios deixa de ter as atividades de  enriquecimento 
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curricular, mas a autarquia  não prescindiu delas, porque é importante mantê-las na área 

de influência no município, até para poderem com os mesmos meios fazerem mais coisas. 

Com regularidade, os professores de educação física vão às instituições, dado que, em 

muitas circunstâncias, é a única atividade física que é proporcionada aquela camada da 

população e que é muito importante, quer em termos físicos, quer em termos mentais.  ----- 

------ Relativamente ao Desporto, é muito importante que tenham uma atividade desportiva 

permanente. A piscina, não raramente, tem gente a mais e o pavilhão municipal tem uma 

ocupação quase permanente, com as escolas durante o ano letivo e com as organizações, 

clubes, associações e particulares, a partir do horário letivo até à meia-noite. ------------------ 

------ O município investe muito dinheiro nestas atividades, na construção de equipamentos, 

mas investe, ainda mais, na sua manutenção, tendo uma monitorização que justifica este 

investimento e, também, as instalações desportivas são muito mobilizadas por um conjunto 

de pessoas exteriores ao município, o que qualifica Moimenta da Beira aos olhos das 

pessoas que, aqui, vêm usufruir destes equipamentos e dão-lhes oportunidades de 

reconhecerem que, em Moimenta da Beira, têm qualidade de vida que querem ter e, assim, 

estão a qualificar Moimenta da Beira para dar as respostas que têm que ser dadas, quanto  

à sua desertificação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclarece, ainda, que muitos eventos são na maior parte realizados em parceria com 

outras instituições, porque o mais importante, para a câmara, é que as coisas aconteçam 

em parcerias, dado que não era viável o município fazer tudo isto sem as organizações, 

nem a nível financeiro, nem a nível de disponibilidade de tempo. No que se refere ao  

funcionamento regular, o auditório e o cinema têm muitos custos, mas, apesar de tudo, 

ainda têm uma mobilização por sessão,  uma média de 64 ou 65 pessoas, contudo, para 



FlS.   

__________   

2014.04.30 

 
Livº . 12 

 
 
 

                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 

 

 

48

manter esta frequência, é demasiado pesado. Importa que se continue a apostar, porque 

tendo em conta só os custos, não se fazia nada e destruir-se-ia a sociedade. Para isso, é 

necessário que se consiga uma boa relação de qualidade e baixo custo. Com esta 

trajetória, daqui a uns anos, Moimenta da Beira pode ser reconhecida como um concelho 

de atividades culturais de grande relevância. É essa a  aposta e é esse o objetivo. ------------ 

----- No atinente ao número de colaboradores, este tem tendência a diminuir, mas, em 

termos de qualificação, o nível é muito acima da média, isto é, quase 1/3 dos  

colaboradores estão nas carreiras de Técnico Superior. Para além do  nível de qualificação 

muito interessante, também se deve registar o nível de produtividade na organização que é 

apreciável, sendo evidente que nunca chegarão ao ponto de  poderem dizer que todos 

estes colaboradores são excelentes, mas a maioria é, pelo que o seu trabalho é digno de  

apreço.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A concluir assegurou que tem conseguido, durante este ano, gerir com rigor a atividade 

e a responsabilidade social. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

apreciação do referido assunto e de imediato passou a palavra à A deputada Susana  

Duarte Morais  que começou por referir deu uma vista de olhos ao relatório de contas, 

ouviu e viu a exposição do senhor Presidente e comparou com um documento que lhes foi 

entregue de manhã da Coligação “Unidos pelo Futuro”, concluindo que é tudo contraditório. 

Assim, solicita que, de uma forma sucinta, a possa  esclarecer em relação a três questões: 

Primeiro afirma-se que o investimento não é visível, todavia, não viu isso no relatório de 

contas apresentado pela Câmara, pelo contrário, viu muito investimento e interesse  neste 

desenvolvimento. Dado que este é um documento escrito e pode passar lá para fora, 
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gostaria que isso ficasse esclarecido. Em segundo lugar, enquanto contribuinte e habitante 

deste município, questiona se o município não vai ter sustentabilidade financeira para curto 

prazo. Finalmente, pretende perceber o que há de verdade na afirmação “o município não 

cumpre a lei dos compromissos”. Entende que se trata de três pontos importantes e de 

certa forma graves que estão a ser afirmados e que carecem de uma explicação. 

 ----- O Presidente da Junta de Freguesia de Passô  começou por dizer que a deputada 

Susana Duarte Morais lhe tirou um pouco as palavras, porque, realmente, ficou estupefacto 

em dois ou três pontos. Primeiro, porque percebeu as contas, mas questiona o senhor 

Presidente da Câmara, querendo saber se o IMI subiu  50%, pois, só desta forma poderá 

passar a mensagem real para fora. Ainda questiona se as dívidas de médio e longo prazo 

subiram, ou  baixaram, porque, no relatório de contas, diz que baixaram e no documento da 

Coligação “Unidos para o Futuro” afirma-se que não baixaram. --------------------------------------

------- O Presidente da Assembleia Municipal  referiu que também ficou estupefacto com 

as declarações tecidas nesta declaração de voto, porque, obviamente, atribuir à construção 

do Centro Escolar um valor, quer na boa execução orçamental, quer dos valores em causa 

e, se o senhor Presidente da Câmara não fizesse obras, não era possível. O Centro 

Escolar é um exemplo, e o senhor Presidente da Câmara fez muito bem ao trazer as duas 

obras principais, porque ilustram um novo paradigma de gestão e foi inaugurado pelo 

senhor Presidente já no anterior mandato. Se todas as obras que foram feitas no município 

nos anos anteriores e nas últimas duas décadas, tivessem sido devidamente planificadas, 

devidamente candidatadas e financiadas e devidamente comparticipadas na sua execução 

até à parte financeira, como foi o Centro Escolar, é óbvio que tinham das melhores 

situações financeiras dos municípios, no País. Esclareceu que, no documento que foi 



FlS.   

__________   

2014.04.30 

 
Livº . 12 

 
 
 

                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 

 

 

50

distribuído, faz-se a referência ao Centro Escolar como uma obra que já vinha de trás, mas 

não é verdade, porque ela estava mal projetada e, por esse motivo, o projeto foi 

reformulado e de novo candidatado. Ainda sobre o assunto, refere que, caso a obra tivesse 

sido feita como estava, teria sido mais uma desgraça e, por muitas voltas que a câmara e o 

senhor Presidente tivessem dado, não tinha com certeza conseguido  escapar aos valores 

que aqui apresenta, isto é, de ainda poderem estar dentro  “dos limites de endividamento”. 

Provavelmente, teriam ultrapassado e já estariam com uma situação financeira muito mais 

gravosa, e naturalmente sobre a tutela do Ministério das Finanças, conforme prevê a lei 

das finanças locais. Os dois grandes investimentos são disso um bom exemplo, o Centro 

Escolar e o “Relvado”. O Centro Escolar foi, de facto, começado de novo, porque, antes, 

havia a ideia e um mau projeto e o “Relvado” também vinha de trás com um mau projeto, 

uma péssima candidatura em termos financeiros, com uma execução que se arrastava 

também de uma forma má e foi reformulado. Sobre estes dois investimentos, o senhor 

Presidente da Câmara tinha duas opções, sendo a primeira de continuar a fazer mal e, 

como tal, tinha uma situação financeira mais aliviada, porque não terminava a obra . A 

outra opção era tentar terminar a obra e não pagar, nomeadamente, deixando ir para o 

tribunal, argumentando com um qualquer problema com o empreiteiro, à última hora. Por 

isso, não compreende a questão do investimento, porque não se pode dizer, ao mesmo 

tempo, investimento visível e, depois, dizer-se que as contas do município são favorecidas 

pelo investimento do Centro Escolar. Trata-se de um novo paradigma de governação, aliás, 

ilustrado pelas contas apresentadas, já que, onde antes aparecia dívida, agora aparece, 

naturalmente, pagamento de dívida, isto é, quando antes, tinham o aumento permanente 

da dívida, em cada ano a dívida aumentava e não era um ano qualquer excecional, era 
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todos os anos. Agora estão habituados na prestação de contas a falar na redução da 

dívida, porque assenta numa gestão que visa contas sustentáveis. Só assim, o município 

tem futuro e não só têm de aprovar estas contas, como têm de se congratular não pela 

forma como elas foram apresentadas, mas por aquilo que refletem, a ação do município 

durante o ano de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------   

----- O  Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho , a quem foi concedida a 

palavra, e após cumprimentar a digníssima mesa, bem como o senhor Presidente da 

Câmara, Vereadores e senhores deputados,  observou que a Coligação “Unidos pelo 

Futuro”, por si representada na reunião da Câmara Municipal em que foi apreciado este 

assunto, entendeu começar por pedir, desde logo, desculpas por não ter estado presente 

nas comemorações ao 25 de Abril de 1974, em Moimenta da Beira, dado que esteve em 

outras celebrações alusivas ao 25 de Abril. Em continuação, congratula-se pela prestação 

que o Clube e Recreio de Moimenta da Beira alcançou neste ano desportivo. Entende que 

estão todos felizes por Moimenta da Beira, acima de tudo, todos têm de reconhecer um 

trabalho que certamente é meritório por quem agarrou naquele clube há algum tempo, 

certamente, não o agarrou com a vitalidade que tem hoje, mas agora, quem tem de ver o 

trabalho reconhecido, são todos aqueles que nos momentos acreditaram que era possível 

e mantiveram um projeto e que, passo a passo, o trouxeram até ao momento que é de 

grande felicidade para todos os munícipes deste concelho. -------------------------------------------  

-------Faz uma grande reflexão sobre a vitalidade que foi demonstrada no Período Antes da 

Ordem do Dia e que é de louvar que todos possam trazer propostas e debater ideias  do 

interesse do Município de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------ 

-------Também refere que viu com alguma preocupação determinadas afirmações que o 
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senhor Presidente da Câmara fez, quando respondeu ao deputado António Reis, dizendo, 

“que todos os dias fazemos eventos que ajudam os nossos empresários e agora até vamos 

conseguir o Centro de Inspeções. Disse que temos a decorrer, aliás, está posto em marcha 

a ampliação do Parque Industrial”. Garante ao senhor Presidente da Câmara que não é 

desdenhar e fica contente por tudo aquilo que faz e por tudo aquilo que está feito. Todos 

ficam contentes quando se está a trabalhar para Moimenta da Beira, e congratula-o por 

todas estas mobilizações que ele próprio faz em prol da economia do município. No 

entanto, ao enaltecer o seu papel junto das pessoas, ao enaltecer o seu papel junto das 

empresas, espera que não se tenha esquecido, ainda, que há alguma coisa para fazer. -----

--------Recorda que trouxe por mais de uma vez à Assembleia Municipal a questão do novo 

Programa Comunitário Portugal 20, 20. Este é um programa de ajuda de financiamento ao 

nosso País e destina-se, essencialmente, àquelas regiões que não cumprem ainda a 

convergência. O senhor Presidente tinha o maior dos interesses em fazer a afetação de um 

funcionário ou dois, durante uma ou duas horas, por dia, por semana, para poder 

esclarecer todos os empresários deste município e para poder apoiá-los a fazer 

candidaturas, as quais vão ajudar nas dificuldades financeiras dos nossos empresários, o 

que pode, eventualmente, significar um aumento da competitividade do nosso concelho, 

relativamente aos nossos vizinhos. Em sua opinião, o senhor Presidente não consegue pôr 

mais dinheiro ao serviço dos empresários de Moimenta da Beira, nem pô-los de forma mais 

visível ainda no mercado, do ponto de vista da competitividade.-------------------------------------

----- Continua no uso da palavra, afirmando que reparou que, no ano de 2009, o senhor 

Presidente conseguiu alcançar uma redução do passivo no valor de €261.000,00 (duzentos 

e sessenta e um mil euros). Interroga-se como é que é possível isso ter acontecido, quando 
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no momento em que mostrou o aumento da despesa da câmara e ao fazer a diminuição 

dos anos de mandato para calcular, aquela média de endividamento anual de um período 

que vai desde 2005 a 2009, foi referido um aumento de despesa que estaria associado a 

um empréstimo na ordem dos três milhões de euros. -------------------------------------------------- 

------Prosseguindo na análise da Conta de Gerência, o vereador afirma que, em qualquer 

demonstração de resultados, ou em qualquer orçamento, o que está em causa não é, 

apenas, uma avaliação ao que está a acontecer aos números, é também uma avaliação de 

como estão a ser combatidos os números, acima de tudo, como se vai dando a 

concretização, àquilo a que nos propomos, usando os números que são apresentados. 

Informa que trouxe um documento e solicita à Mesa da Assembleia que o mesmo seja 

distribuído para a avaliação que cada um fará. -----------------------------------------------------------

-----O Presidente da Assembleia Municipal  respondeu ao Vereador Cristiano Dias de 

Almeida Costa Coelho que todos os documentos que quisesse trazer, deveria tê-los feito 

chegar em sede de aprovação da câmara municipal, dado que os órgãos tê de ser 

respeitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Novamente, o  Vereador  Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho  retomou  a 

palavra, dizendo que o que está em causa são empréstimos contraídos ao longo de anos e 

isso tem sido pago e cumprido por parte da autarquia e também tem acontecido que a 

autarquia, nunca pôde contrair, nem quis, empréstimos de grandes montantes e, por isso, 

foi fazendo a gestão dos pagamentos que tinha de fazer e muito bem.-----------------------------

----- Continua, fazendo dois ou três alertas que acha importante, o primeiro tem a ver com 

as dívidas da Associação de Municípios do Vale do Távora, o outro tem a ver com uma 

dívida, que também está em contencioso, relacionada com as Águas de Trás-os-Montes. 
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Essa é uma parte que não consta dos documentos, mas que tem este tipo de cabimento 

contencioso e, por isso, está naturalmente sendo avaliado. -------------------------------------------  

----- Para responder ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Passô, referiu que há 

de facto um aumento de impostos e não se está a falar do IMI, mas de todos os impostos, 

onde também está o IMI, o que significa impostos diretos. Estes tipos de impostos 

aumentaram e houve um aumento de 40%, qualquer coisa, ou seja, se houve um combate 

à dívida, e muito bem, pela autarquia, não podemos esquecer que também os contribuintes 

deste município foram responsáveis por cerca de €500.000,00 (quinhentos mil euros), que 

foram usados para combater essa mesma dívida. Cada cidadão de Moimenta da Beira 

contribuiu para esta conquista do executivo e das pessoas, com cerca de € 144,00 (cento e 

quarenta e quatro euros) de verba. O senhor Presidente, no seu programa eleitoral de 

2009, muitas vezes, alertou para a importância de se puderem fazer a maior parte das 

aquisições de serviços, através de concurso público. Ainda sobre o assunto, admitiu que, 

ao recorrer-se de um site público, que se chama “Base”, onde estão todos os contratos que 

a autarquia fez, dos que lá estão, apenas dois desses contratos foram feitos em concurso 

público e todos os outros foram feitos por ajuste direto.-------------------------------------------------

------ Finalmente, afirmou que basta ir ao site da DGAL e encontrar-se-á Moimenta da Beira 

como um dos municípios que não cumpre a lei dos compromissos e que continua a 

demorar muito a pagar a terceiros. Por tudo o que expôs, pede para votarem contra a conta 

de gerência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, o deputado António Francisco Pinto Reis  tomou a palavra e felicitou a 

qualidade das intervenções do Senhor Presidente, mas gostaria de ser esclarecido sobre a 

razão pela qual a comparticipação comunitária não foi cumprida em 61%. A execução 
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orçamental teve uma ineficácia de 26%, ou seja, estavam previstos € 17.925.000,00 

(dezassete milhões, novecentos e vinte e cinco mil euros), houve apenas uma execução de 

€3.086.000,00 (três milhões e oitenta e seis mil euros). ------------------------------------------------

------ Continuando com as questões, quis saber quais foram os montantes em impostos 

indiretos, que inclui o IMI e outros, comparativamente com 2010. A evolução da dívida tem 

um efeito negativo, mas perguntou se houve uma diminuição dos empréstimos a curto 

prazo e, se assim é, qual é o montante dos empréstimos a longo prazo, mas acima de tudo, 

quais são as datas de vencimento. Queria, também, colocar uma última questão sobre a 

situação do processo de indemnização, na área do Tribunal Administrativo de Viseu, 

concretamente, ao senhor engenheiro João Cardoso. -------------------------------------------------- 

----- Termina com as questões, interrogando acerca da posição do município na “Regifruta” 

e pretende saber quais as vantagens. Quanto às contas, refere que na página trinta e 

quatro e no que diz respeito à EXPODEMO/2013, para além  da receita de € 101.836, 00 

(cento e um mil e oitocentos e trinta e seis euros), seria bom que se tivesse colocado 

também a despesa, porque, sem dúvida,  a “Expodemo” todos os anos vai ter de ser uma 

realidade, neste concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- Relativamente às obras, na projeção no plano de orçamento para 2013, aprovado em 

2012, no qual existia uma série de obras, nomeadamente, a Requalificação dos Paços do 

Concelho, Habitação Social no Bairro da Formiga e Arcozelos, a Circular Rodoviária 

Externa, a rede de Instalação de Saneamento Porto da Nave, a ampliação do Parque 

Industrial e Empresarial, o Centro de Desenvolvimento Empresarial, a requalificação das 

margens da Albufeira da Barragem do Vilar e a Defesa da Floresta Contra Incêndios, quer 

saber qual o estado em que elas se encontram. ---------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal  começou por dizer que tem o maior respeito 

pelos senhores vereadores da oposição e pelas suas declarações de voto e vai ter que se 

referir a elas, dado que lhe colocam a questão. Refere que também está apreensivo com o 

que se escreve na declaração de voto, porque pareceu-lhe ter demonstrado até à 

exaustão, na câmara municipal, aos senhores vereadores que aquilo que aqui se escreve 

não faz nenhum sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Informa que, em regra, os presidentes de câmara aceitam as declarações de voto dos 

senhores vereadores, respondem e deixam passar o prazo, mas nunca assim procedeu, 

porque reconhece que na sua posição há uma situação de vantagem em relação aos 

vereadores da oposição e, como os respeita, prefere cair no erro de os deixar escrever o 

que quiserem sem os contradizer, do que abafar a oposição. ---------------------------------------- 

------ Relativamente à declaração de voto, os  senhores vereadores continuam a dizer que a 

câmara municipal de Moimenta da Beira faz suportar aos seus munícipes a obrigatoriedade 

de potenciar ao máximo as taxas dos impostos locais (IMI, IMIT e a derrama), mas não é 

verdade o que dizem,  porque a taxa máxima do IMI, é 0.5 e o que se paga de  taxa 

máxima do IMI em Moimenta da Beira é de 0.4, por isso, é falso. Quanto ao IMIT, dizem 

que os sujeitamos a taxa máxima, é falso, porque não tem taxa máxima, nem taxa mínima. 

A taxa máxima da derrama, também, não é verdadeira, porque temos um escalão para as 

empresas com menos de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), onde o que se paga é 

0.75 e não 1.5 que é a taxa máxima. ------------------------------------------------------------------------  

-----A outra afirmação que cruza com a dívida diz o seguinte: “a dívida global, um valor que 

se situa em onze milhões de euros, sem contabilizar, entre outros, os acréscimos de 

custos”, isto, também, não é verdade, porque a dívida é de  dez milhões, seiscentos e tal 
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mil euros e os  acréscimos de custos são no valor de um milhão e duzentos mil euros , 

sensivelmente contabilizados, portanto, ao fazerem esta afirmação verifica-se que é falsa. – 

----- Continua dizendo que, antes de tomar posse de Presidente da Câmara, ninguém tinha 

contabilizado acréscimos de custos, nesta câmara, porque achavam que não era 

necessário, mas acontece que as boas regras dizem que se devem contabilizar os 

acréscimos de custos, que, por exemplo, no ano passado, tinham valores na ordem de € 

670.000,00 (seiscentos e setenta mil euros) e que, este ano, têm um valor contabilizado de 

€ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil euros). Os acréscimos de custos, por exemplo, 

são valores relativos a subsídios de férias e outras prestações que valem mais ou menos 

€200.000,00 (duzentos mil euros), pagos em 2014, mas que diziam respeito ao ano de 

2013, e também são as faturas que estavam em circulação em 31 de dezembro de 2013 e 

que estão incluídas como acréscimos de custos. As faturas que chegaram à câmara e que 

foram admitidas como boas em 2013 estão como acréscimos de custos. Também têm 

como acréscimos de custos, as previsões para acordos com determinadas empresas. 

Concluiu que essa afirmação é falsa e que os acréscimos de custos são os mais altos de 

sempre e que estão todos contabilizados. ----------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à questão que também está na declaração de voto dos senhores vereadores, 

ao dizerem que  não está fechado  o processo das “Águas de Trás-os-Montes”, referindo 

que “agrava de uma forma insustentável efetiva a já débil situação económica e financeira 

da câmara municipal de Moimenta da Beira” e, o senhor vereador, veio a isto, juntar uma 

novidade, “o contencioso com as “Águas de Trás-os-Montes”, confessa que não sabe do 

que estão a falar, porque, em primeiro lugar, não há nenhum processo de contencioso, com 

as “Águas de Trás-os-Montes”e, também, não é verdade que haja alguma dívida às “Águas 
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de Trás-os-Montes” e que não esteja contemplada, nestes documentos. Portanto, não é 

verdade, e não deveria ser dito, que “(…) falta contabilizar ainda o desfecho do processo 

das “Águas de Trás-os-Montes”, quando não existe processo nenhum que agrave de uma 

forma insustentável e efetiva a situação da câmara e garante que todo o relacionamento 

entre a Câmara Municipal e “Águas de Trás-os-Montes” consta destes documentos. ----- 

-----Dirigindo-se à senhora deputada Susana, diz que compreende perfeitamente a sua 

apreensão, porque diz-se aqui que a dívida baixou e o que está nas contas é verdadeiro e 

o senhor vereador vem dizer o contrário. -------------------------------------------------------------------  

----- Também, há outra afirmação que é feita e que diz “(…)a câmara municipal de 

Moimenta da Beira tem obtido uma situação deficitária (…)”  e esclarece que  a dívida 

deficitária seria se, ano após ano, no município de Moimenta da Beira, não chegassem os 

proveitos suficientes para pagar os gastos que tem. Mas, se nos reportássemos apenas 

aos anos do exercício, dos quais, é o primeiro responsável, teriam uma situação 

superitária, não é deficitária e, hoje, tinham mais de três milhões de euros no banco.---------- 

----- Compreende que todos têm obrigação de fazer confrontação política, mas isso tem de 

ser feito, com base em argumentos verosímeis, porventura com interpretações distintas, 

admitindo que sim que é a vida, é a política e é assim que gosta que seja, mas as 

interrogações têm de ser com base em dados reais, sob pena de pouco valerem. -------------

----- Se o município tem feito um esforço com toda a gente, não é o presidente da câmara e 

a câmara, é toda a gente, para chegarem ao fim destes quatro anos e dizerem que têm 

menos € 3.600.000, 00 (três milhões e seiscentos mil euros) de dívida, pelo que não se 

consegue perceber que digam que está a contribuir para uma situação deficitária. ------------  

----- Relativamente à questão sobre o investimento, a afirmação de que não há 
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investimento, quando se assiste ao maior investimento, quer em percentual, quer em 

absoluto de sempre, em todos os exercícios, parece-lhe um exagero. -----------------------------  

----- Há também, aqui, uma expressão que consta em todos os documentos que é a 

seguinte: “ …. as prestações de contas futuras encarregar-se-ão de demonstrar o que já é 

conhecido, mas, ainda, aqui não estão”. Refere que isto foi dito, em todas as prestações de 

contas do município e que, até agora, a prestação de contas seguinte demonstrou que a 

dívida baixou e demonstrou que o investimento continua a ser feito. Não se compreende 

que haja pessoas com uma visão da política autárquica e da forma como isto se faz e que 

as levem a pensar que é um beco sem saída, que não é, e dá como, exemplo o “Relvado”, 

como tinha dito, apesar de todas as dificuldades, e de a dívida ter diminuído, com os meios 

próprios, foi possível pagar um investimento daquela dimensão. O Centro Escolar é uma 

obra que exigiu um esforço para ser financiado. ---------------------------------------------------------- 

----- Dizem também, que “este executivo fica aquém do necessário do equilíbrio 

sustentado”. Para o equilíbrio, seria necessário ter agora € 14.500.000,00 (catorze milhões 

de quinhentos mil euros) e  todos os anos, sem nenhuma exceção, têm tendido para baixar 

a dívida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A questão que se coloca é o cumprimento dos pagamentos da lei dos compromissos e 

dos pagamentos em atraso e do prazo médio do pagamento. De facto, está muito 

preocupado com isso, mas espera, num espaço de tempo relativamente curto, poder vir a 

anunciar à Assembleia Municipal que também cumpre a lei dos compromissos como prazo 

médio dos pagamentos. Sobre o assunto, informa que tanto a lei dos compromissos, como 

o prazo médio dos pagamentos, dependem da arrecadação do empréstimo do PAEL, 

porque só uma parte significativa de 40%, foi recebida em 2014 e não se reflete nestas 
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contas, mas, quando todo o dinheiro do PAEL for utilizado, melhora significativamente. 

----- Considera que, com o esforço de muita gente, não só do Presidente da Câmara, já não 

se viola nem o prazo médio, nem o médio e longo prazo e nem o endividamento líquido, 

mas não é fácil, pois nunca foi cumprido. ------------------------------------------------------------------- 

----- Os senhores Vereadores referem que a Câmara, por não cumprir a lei dos 

compromissos, assume encargos aumentando a dívida. Isto não é verdade, porque a 

dívida tem baixado em todos os aspetos e, também, na dívida de curto prazo, não podem  

aproveitar o facto de o município não conseguir cumprir a lei dos compromissos, para dizer, 

que assume o compromisso aumentando a dívida. Como se verificou, no final do ano de 

2013, a dívida não aumentou, pelo contrário, baixou em €1.070.000,00 (um milhão e 

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

---- Para além destas questões, deu o exemplo dos maiores investimentos projetados para 

os próximos anos e financiados, que são o Reforço do Tecido Empresarial de Moimenta da 

Beira, o que  significa ampliar mais o Parque Industrial e  fazer uma circular externa que 

liga o Parque Industrial de Moimenta da Beira à área empresarial da Portela de Leomil, 

cujas obras terão um acompanhamento constante e permanente. Refere que não está 

convencido de alguma vez poder responder adequadamente a tudo e não tem essa 

convicção, mas tem a convicção de se esforçar todos os dias para fazer o melhor que 

pode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No que se refere à  alusão ao valor de   € 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil 

euros), é uma comparação de curto prazo, entre 2003 e 2009 e o valor de três milhões e 

seiscentos e tal mil euros é o valor global da baixa do passivo, o que  não tem nada de 

incongruente. -------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho  interrompeu para dizer que lhe 

pareceu que o senhor Presidente da Câmara estava empenhado no valor de duzentos e 

sessenta e um mil euros, como sendo seus, e os três milhões e seiscentos e tal mil euros, 

sendo da anterior governação. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal  esclareceu que não fez sequer essa referência e, 

quando diz que tudo o que aqui está é dele, é no sentido de ser, agora, o Presidente da 

Câmara e está a representar a mesma. Mais uma vez realça que a comparação que aqui 

se faz é entre o resultado comparativo do ano 2013 com os anos de 2010, 2011, 2012 e 

2009 e, no que se refere a este valor em concreto, de duzentos e sessenta e um mil euros, 

é de acordo com a apresentação à redução de curto prazo. ------------------------------------------ 

----- Quanto à questão das águas de “Trás-os-Montes”, lamenta que isto não tivesse sido 

apurado na reunião de Câmara, porque tinham imediatamente resolvido a questão. Isto 

deve ser mais um lapso, porque não há nenhum processo contencioso com as águas de 

“Trás-os-Montes e Alto Douro” e, também, não há nenhuma dívida que não esteja refletida 

nas nossas contas. Aliás, uma parte significativa dos custos que aqui se diz, que não estão 

lá, um milhão e duzentos e tal mil euros são faturas das águas de “Trás-os-Montes” e essa 

relação foi apresentada em reunião de  Câmara Municipal, porque foi pedida. ------------------ 

----- No que se refere aos contratos público, esclarece, mais uma vez, o que já lhe tinha dito 

na Câmara Municipal, que a contratação pública da Câmara Municipal de Moimenta da 

Beira é feita em todas as situações de acordo com a lei e de acordo com os melhores 

interesses do município. Porque, para todas as obras que a lei exija que sejam feitos 

concursos públicos, não há nenhuma empresa do município que ganhe esses concursos, 

porque, hoje, estamos numa situação financeira em que os concursos públicos são 



FlS.   

__________   

2014.04.30 

 
Livº . 12 

 
 
 

                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 

 

 

62

seguidos por um conjunto de empresas, quer sejam de maior ou menor dimensão, e  que 

ganham esses concursos, retirando, assim, trabalho no concelho de Moimenta da Beira. 

Mais esclarece que, na Câmara de Moimenta da Beira, em todos os concursos são 

consultadas várias empresas do concelho ou da região que estão preparadas em cada 

caso e que saibam dar melhor resposta. Depois, sem nenhuma exceção, a obra ou o 

trabalho é entregue à empresa que faz mais barato. Portanto, não há da parte do 

município, muito menos da sua parte, nenhuma intervenção para lesar o erário público, 

pelo contrário. Também esclarece que, na área da contratação, há uma diferença enorme, 

relativamente ao que se faz agora e o que se fez anteriormente. ----------------------------------- 

----- Responde em seguida ao deputado António Reis, sobre a comparticipação 

comunitária, apenas de 61%, por duas razões. Uma, a mais objetiva, é que no orçamento  

a rúbrica mais falível é a dos fundos comunitários, porque parece-lhe mais célere 

sobrecarregar uma rúbrica com as dívidas que possam vir a existir, do que desfazer essas 

dívidas num documento todo. Tem, igualmente, a obrigação de colocar no documento do 

orçamento, todas as dívidas que a Câmara tem, mesmo que não seja possível pagar no 

próximo ano, e, para essas dívidas, evidentemente, que, no orçamento, a despesa e a 

receita têm de ser iguais e para isso tem que se arranjar receita. Ainda sobre esta taxa da 

execução dos fundos comunitários, e se tivessem sido capazes de executar todas as obras 

que aqui estavam em causa, esta rúbrica aproximar-se-ia dos 100% e, quanto maior 

tivesse sido a capacidade do executivo, mais a aproximariam dos 100%, mas esta taxa 

anda perto de ser a melhor de sempre. -------------------------------------------------------- 

----- Refere que está a falar de uma execução ineficiente de 21% e explica que esta 

execução significa uma execução eficiente de 79%, que apesar de não ser o ideal, porque 



FlS.   

__________   

2014.04.30 

 
Livº . 12 

 
 
 

                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 

 

 

63

o ideal seria 100%, 98%, 99%) e sobre isto, não há nenhuma dúvida, que é largamente a 

melhor de sempre. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à questão das datas e dos valores das dívidas de médio e longo prazo, afirma 

que o valor das dívidas de médio e longo prazo em 31 de dezembro de 2013, era de € 

5.308.780,70 (cinco milhões, trezentos e oito mil, setecentos e oitenta euros e setenta 

cêntimos) e, ao fazer uma comparação com o ano de 2009, era de € 8.604.000,00 (oito 

milhões, e seiscentos e quatro mil euros), sendo a resposta objetiva de € 5.308.780,70 

(cinco milhões, trezentos e oito mil, setecentos e oitenta euros e setenta cêntimos). A 

dívida de curto prazo é de € 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil euros), nos quatro 

anos, e de cerca de € 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil euros), só no ano de 

2013, porque, nos anos anteriores, a dívida a curto prazo tinha aumentado. Globalmente, a 

diminuição da divida a curto prazo é de € 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil euros), 

a dívida de médio e longo prazo sofre uma diminuição de € 3.315.000,00 (três milhões, 

trezentos e quinze mil euros) e o somatório destas duas parcelas é de € 3.577.000,00 (três 

milhões, quinhentos e setenta e sete mil  euros). Quanto às datas que são muitas,  refere 

que se encontram nos documentos apresentados a esta assembleia. ----------------------------- 

----- No que diz respeito ao ponto da situação do  processo do senhor engenheiro Cardoso, 

informa que se trata de um colaborador da Câmara Municipal que tem estado aposentado 

compulsivamente, porque foi objeto de uma sanção disciplinar que o aposentou 

definitivamente. Esse senhor recorreu para o tribunal administrativo, interpondo uma 

providência cautelar e o tribunal administrativo e fiscal de Viseu deu-lhe razão, isto é, que 

deveria ser reintegrado e o município reintegrou-o.  Depois, voltou a tomar uma decisão de  

o aposentar compulsivamente e agora ele tem uma outra ação, no tribunal administrativo e 
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fiscal de Viseu, a recorrer dessa decisão, mas o tribunal já disse que a decisão é nula e 

que o funcionário tinha de ser reintegrado. Sobre esta decisão, a Câmara  recorreu  para 

ganhar tempo, a fim de fazer um acordo com este colaborador, mas,  quando a decisão 

transitar em julgado, há duas hipóteses: em sede de recurso,  o tribunal dá  razão à 

Câmara e ele não volta para o local de trabalho, ou  o tribunal vai mandá-lo reintegrar, mas 

o mais  provável é  este colaborador vir a ser acolhido nos serviços municipais e serão 

cumpridas as decisões dos tribunais. ------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto à questão das receitas e das despesas da “Expodemo”, refere que a receita 

está refletida no mapa em separado, porque  não há muitas receitas parecidas com esta e 

as despesas estão diluídas, mas promete que, na próxima sessão da assembleia 

municipal,  irá integrar na informação escrita, uma página concreta sobre os custos e os 

proveitos da “Expodemo”. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente, responde às questões sobre qual o ponto de situação de quatro ou cinco 

obras, começando por referir que a  ampliação do parque industrial e  a circular externa 

rodoviária poente e o centro de desenvolvimento empresarial são obras financiáveis, estão 

concursadas e está à espera que sejam enviados os contratos. ------------------------------------- 

----- Quanto ao projeto da floresta para defesa contra incêndios, está também em concurso, 

assim como o SAMA, obra de adaptação de espaço físico para o balcão único. ---------------- 

----- Finalmente, sobre o projecto da Barragem do Vilar, esse, infelizmente, não obteve o 

mesmo sucesso que estes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No conjunto destes quatro projetos que o Deputado Reis referiu, estão em causa 

fundos comunitários, muito relevantes, cerca de três milhões e meio de euros, o que 

significa,  que, se houver capacidade de os executar durante o ano de 2014,  o que 
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provavelmente será muito improvável, então teriam esta arrecadação. Mas espera que 

possam ser executados até julho de 2015, porque alguns deles estão sujeitos ao 

encerramento do quadro comunitário. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à “RegiFrutas”, refere que a Câmara tem uma participação do capital social 

daquela Regicooperativa com o valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), o qual 

está pago e não reverte em nenhum proveito, nem nenhum custo e  também não há  

nenhum compromisso com a Regicooperativa.  Esclarece que a Regicooperativa, onde 

participam os municípios de Tarouca, Lamego e Moimenta da Beira, tem como objetivo dar 

algum conforto aos produtores de baga que têm muita relevância, especialmente, em 

Tarouca. Mais esclarece que, já em tempos, informou a Assembleia Municipal que a 

participação do município de Moimenta da Beira era por uma questão solidária. Mais 

informa que, de momento, não sabe ao certo o valor do capital no que diz respeito ao  

município de Moimenta da Beira, mas é reduzido, anda à volta de  5% quer haja 

responsabilidades, quer haja algum benefício. Os órgãos sociais da “RegiFrutas” 

demitiram-se para darem acesso a novas eleições. Não considera que o investimento 

tenha sido a fundo perdido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho  solicitou autorização à mesa 

da Assembleia para poder dar alguns esclarecimentos perante aquilo que se passou  e 

para se justificar, e o senhor Presidente da Assembleia Municipal concedeu-lhe o uso da 

palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em primeiro lugar, no que diz respeito ao que está relacionado com as águas de “Trás-

os-Montes”, aceita que tem de averiguar a veracidade das suas fontes. Quanto ao resto, 

nomeadamente, ao combate às despesas, esclarece que, quando falou que podia ser feito 
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de outra forma e que este não era o caminho, referia-se àquilo que é cobrado e ao encaixe 

financeiro que a autarquia conseguiu através de impostos diretos. Aquilo que tentou fazer 

foi demonstrar o plano de subida dos impostos e, por outro lado, o plano de aumentos que 

houve no âmbito de aquisição de bens e serviços. ------------------------------------------------------ 

----- Ao dizer que foi por causa do PAEL que houve redução das despesas, mostra um 

documento que refere na posição  26.º o concelho de Moimenta da Beira e como sendo  o  

pior município do país em prazos de pagamentos, referindo que, quando se diz que não se 

está a cumprir a lei dos municípios, também, inclui a lei dos compromissos, não é ele que o 

diz, comprova-o, o que, na sua ótica, pode frustrar quem leu este programa eleitoral. Afirma 

ter consultado o site que se chama “Base do Governo” e, se colocar ajuste direto ou 

concurso público, aparece o ano de 2013 e, se colocar concurso limitado com prévia 

classificação e o procedimento de negociação ou diálogo concorrencial, não aparece 

nenhuma situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O  Presidente da Câmara Municipal  solicitou à mesa autorização para responder a 

esta questão, a qual foi concedida e começou por dizer que não teve a intenção de 

ridicularizar, nada ou ninguém,  pelo contrário, tem o maior  respeito por todas  as pessoas 

e por todas as religiões, mas o que não pode é deixar de afirmar com clareza o que tem 

estado a afirmar. Informa que o que está no programa eleitoral é exatamente o que tem 

feito. Mais refere que não há apenas um concurso público. O ajuste direto é um concurso 

que é feito a partir de três empresas e é este tipo de concurso que se faz aqui na praça e o 

que o senhor Vereador estava a querer dizer é que  não se podem comprar lápis sem 

concurso e só se convidam as papelarias de Moimenta da Beira. Mas, se  abrir um 

concurso público, vai aparecer uma empresa, não importa de onde, que vem colocar aqui 
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os lápis e nenhuma das nossas papelarias vende lápis nenhum. Portanto, no que se refere 

ao que escreveu é que esta aquisição é feita por concurso e não há nenhuma contradição 

em relação ao que está escrito, como  é a sua prática, mas que tenta sempre negociar para 

que as aquisições  sejam ao melhor preço. ---------------------------------------------------------------- 

----- Também não percebe qual o alcance desta exigência por parte do senhor Vereador, de 

que tudo fosse em concurso público e refere que, por exemplo, que é de opinião que uma 

das exigências que os autarcas tinham de fazer era obrigar o Estado a não fazer os 

concursos públicos nacionais, porque isso mata a nossa economia. Acrescenta que, se 

legalmente pudesse não fazia nenhum concurso público, colocava todas as empresas do 

concelho e da região a fornecer estes bens. Mas não está disponível para continuar a ser 

acusado de não estar a cumprir a lei por não fazer concursos sem os aprovar, porque 

quem lhe dera poder exigir ao Estado Português que fosse obrigado, ao menos, numa 

percentagem considerável, para ver as aquisições e os serviços, onde eles são utilizados. 

Teríamos muitos mais postos de trabalho, se tivéssemos de produzir mais bens e serviços, 

do que aqueles que são consumidos aqui no concelho, porque temos que ir a uma bolsa 

nacional comprar tudo o que o Estado gasta.  E isto não prova que tenha os melhores 

preços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal autorizou o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, e a Presidente da Junta de 

Freguesia do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, a ausentarem-se da 

sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  também se referiu à gravidade do 

encerramento dos serviços e ao facto de recorrer-se a uma empresa que não tem nada a 
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ver com Moimenta da Beira como sendo os maiores atentados à economia local e ao 

interior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----De imediato, colocou à votação os documentos da Prestação de Contas de 2013, tendo 

a mesma sido aprovada, por maioria dos presentes, com vinte e um votos a favor e cinco 

abstenções dos deputados Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António Francisco 

Pinto Reis, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Presidente da Junta de freguesia de Alvite, 

António José Monteiro dos Santos, e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Leomil, José Luís dos Santos Rosário. ---------------------------------------------------------------------- 

------- Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos presentes, 

as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos 

do disposto no n.º 4, do artigo 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. --------------------

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

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

trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. == 
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