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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO D E DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE =============================================== 

ATA N.º 05/2011 

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

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

Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

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

----- A sessão teve o seu início pelas nove horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido 

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

Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e por Celita Leitão, em substituição do 

membro José Manuel Andrade Ferreira. -------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a mesa autorizou o deputado 

Carlos Bento e o Presidente da Junta de Freguesia de Baldos a estarem ausentes da 

sessão durante a parte da manhã. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Andrade Ferreira, Maria Modesta Figueiredo Silva, António Francisco Pinto Reis e dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Caria e Sever. ----------------------------------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da Sessão Ordinária, realizada em vinte 

e oito de Setembro, do ano de dois mil e onze, a mesma foi aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos seguintes membros: António José Tojal Rebelo, Joaquim Filipe Santos 

Rodrigues, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano e dos Presidentes das Juntas de Freguesia 

de Castelo e Rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da Assembleia 

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

----- O deputado Paulo Silva alertou que, com a mudança do Governo, houve uma viragem 

radical à direita, com políticas neo liberais, e uma consequente mudança do paradigma do 

estado social, sendo que setores essenciais, como a saúde e a educação, são geridos de 

acordo com dados estatísticos e numa ótica economicista. Deu como exemplo a proposta 

do Senhor Diretor do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), remetida a sua 

Excelência, o Ministro da Saúde, de extinção da atividade noturna de três helicópteros, em 

Aguiar da Beira, em Macedo de Cavaleiros e em Loulé, devido aos seus elevados custos e 

à baixa média de saídas (0,5) diárias. Sendo de opinião de que não há estatística que 

pague vidas humanas, apelou a que seja efetuada uma convocatória ao ciclo eleitoral do 

PSD, a fim de interceder em favor da continuação da atividade noturna do helicóptero de 

Aguiar da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Martins, perante o anunciado e o atual período de forte 

contração da procura interna e do crescimento da economia nacional, regional e local, e o 

atual contexto de política social na austeridade, questionou que tipo de apoio logístico e 

social, de aconselhamento financeiro, bem como de apoios sociais, foram disponibilizados 

aos micro-empresários locais, nas áreas do comércio, da restauração, das oficinas e da 

agricultura, que são o único meio de sustento das famílias. Afirmou que com o aumento de 

dificuldades e falta de liquidez sentido pelos nossos micro empresários poderemos assistir 

a um aumento de desemprego e de apoio social que os mesmos necessitarão. ---------------- 
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----- O deputado António José Tojal Rebelo congratulou-se com a legalização de um centro 

de inspeções de automóveis em Moimenta da Beira, no entanto, comunicou que tem sido 

abordado por diversas pessoas, que questionam a transparência do seu processo, 

parecendo-lhe haver uma falta de democracia, uma vez que há assuntos que não são 

tratados nos locais apropriados. Esclareceu que foi informado de que a Câmara Municipal, 

em resposta a alguns pedidos de parecer, informou viabilizar a construção do referido 

centro de inspeções, desde que o mesmo se localizasse no lote n.º 5, do Parque Industrial, 

o qual seria disponibilizado por € 100.000,00 (cem mil euros), sendo que agora, numa fase 

prévia de decisão final, há a hipótese desta infra-estrutura se localizar num outro lote, o 

que, a ser assim, ultrapassa uma decisão do Órgão Executivo. -------------------------------------- 

----- Manifestou o seu espanto perante a anulação dos compromissos financeiros, 

anteriormente assumidos com as associações deste Município, defendendo que essas 

associações contavam com esses apoios e que mereciam ser consultadas, tendo em vista 

o conhecimento efetivo das suas dificuldades. Questionou se essas despesas deixaram de 

constar no Orçamento, sendo que, nesse caso, melhorariam a situação financeira do 

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

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha alertou para o facto de ainda não 

estar agendada uma sessão para a discussão acerca da reorganização territorial, que está 

em curso, atendendo a que deverá ser dada uma resposta até finais do próximo mês de 

janeiro. Questionou se esse assunto poderá ser discutido nesta sessão. Incentivou os seus 

colegas a não se coibirem de expressar as suas ideias. ----------------------------------------------- 
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----- Relativamente ao processo de instalação de centro de inspeção automóvel neste 

Município, concordou que, a ser verdade o que o deputado António José Tojal Rebelo 

ouviu falar, se trata de uma questão com muita gravidade. -------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia observou que o estado social se delapidou 

há muitos anos, sendo necessária a consciencialização de que as condições e os 

benefícios que existiram anteriormente não vão ser atribuídos novamente. No entanto, 

defendeu que se afigura necessária uma alteração do modelo de governação e dos 

critérios adotados para a redução de despesas públicas, de modo a serem salvaguardadas 

as situações sociais de maior fragilidade. Manifestou a sua oposição aos critérios 

adoptados para o encerramento de escolas, de juntas de freguesia e de correios, que 

conduzem ao esvaziamento das aldeias rurais, sublinhando a necessidade de adoção de 

políticas de contenção desse mesmo esvaziamento. Manifestou a sua concordância com a 

única medida que conhece nesse sentido, que se traduz na penalização dos proprietários 

que abandonem as suas explorações agrícolas, sem as colocarem numa bolsa que permita 

o seu arrendamento ou a sua venda. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Rebelo, começou por informar que não sente a referida falta de democracia, manifestando 

a sua tristeza pelas insinuações feitas, sem ter a oportunidade de se pronunciar antes 

acerca do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou que, há cerca de um ano, surgiu a oportunidade de ser completada no País a 

rede de centros de inspeção técnica de veículos, sendo que a sua instalação seria 
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viabilizada nos Municípios com mais de trinta mil habitantes ou nos Municípios que, com 

menor número de habitantes, não tivessem nos Municípios contíguos nenhum centro de 

inspeções. Comunicou que, de acordo com estes critérios, no Distrito de Viseu, haverá 

viabilidade para a construção de um centro de inspeções de automóveis nos Municípios de 

Viseu, Moimenta da Beira, Tabuaço e São João da Pesqueira. Mais informou que a 

entidade responsável pelo licenciamento dos referidos centros é o Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes Terrestres, IP (IMTT), cabendo-lhe, deste modo, a tarefa de seleccionar o 

concorrente vencedor, de acordo com os critérios por si definidos. Comunicou que o 

Município de Moimenta da Beira teve vinte candidaturas ao referido processo de seleção, 

tendo sido o segundo, a nível nacional, que teve mais concorrentes, devido à sua 

localização geográfica estratégica. Informou que a empresa mais bem classificada pelo 

IMTT foi uma empresa de Moimenta da Beira, criada pelos irmãos Salgueiro, para o efeito. 

Esclareceu que o processo foi conduzido com toda a imparcialidade e que os constituintes 

da referida empresa não têm uma relação de amizade consigo, nem foram clientes do 

escritório que teve antes de tomar posse do cargo de Presidente da Câmara, como 

alegaram algumas pessoas. Informou que, no início de dois mil e dez, algumas empresas 

questionaram a Câmara Municipal se dispunha de algum lote para a construção do referido 

centro, tendo sido submetida, à aprovação da Câmara Municipal, uma proposta sua para a 

disponibilização do lote n.º 5, do Parque Industrial, por € 100.000,00 (cem mil euros), para 

o efeito, bem como de delimitação da localização do referido centro na zona do Parque 

Industrial. Justificou que a referida delimitação foi proposta atendendo à centralidade de 

Moimenta da Beira, em relação ao Concelho, bem como ao facto de este investimento 
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potenciar o desenvolvimento do Parque Industrial. Acrescentou que, apesar de haver 

propostas de construção do referido centro no Verdeal, no S. Francisco, em Vila da Rua e 

em Peva, a Câmara Municipal determinou que a mesma deverá ser no Parque Industrial, 

também porque, por exemplo, se o centro fosse edificado em Peva, iria ficar duas vezes 

mais distante de Moimenta da Beira do que aquele que vai ser construído em Aldeia de 

Sendim. Esclareceu que, após a aprovação da referida proposta, todos os requerentes 

foram informados de que o referido centro de inspeção teria que ser construído no Parque 

Industrial e que a Câmara Municipal disponibilizaria o lote n.º 5, para o efeito, desde que 

fosse apresentada prova de seleção por parte do IMTT. Comunicou que, em julho de dois 

mil e dez, a empresa que acabou por estar em primeiro lugar no referido processo de 

seleção, questionou a Câmara Municipal acerca da possibilidade de construção do referido 

centro de inspeção no lote n.º 41, do Parque Industrial, ao que a Câmara respondeu 

afirmativamente, tendo sido levantada uma certidão em conformidade, em outubro de dois 

mil e dez. Mais informou que, em abril do corrente ano, foram publicados os critérios de 

seleção, sendo que, de acordo com o primeiro, ganhará o concurso a empresa que ofereça 

maior qualidade nas condições disponibilizadas aos utentes, o segundo, utilizado em caso 

de empate, determina que ganhará a empresa que projetou o centro de inspeções mais 

afastado relativamente aos centros já existentes, no caso de Moimenta da Beira, o que 

fique mais afastado, do centro de inspeções de Lamego, sendo esta medida contabilizada 

em metros, e o terceiro, que determina que, em caso de prevalecer um empate, é 

selecionada a empresa que apresentou a candidatura mais cedo. ---------------------------------- 

----- Quanto aos compromissos assumidos com as instituições deste Município, esclareceu 
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tratar-se, principalmente, de comparticipações para a construção de lares da terceira idade, 

no valor médio de € 100.000,00 (cem mil euros), tendo a Câmara Municipal deliberado 

pagar uma parte desse valor todos os anos. Mais informou que, atendendo ao risco de 

violação dos limites de endividamento, comunicou a todas essas instituições que iria ser 

retirado, dos documentos previsionais, o valor da dívida que não se prevê pagar no ano 

correspondente, o que, no orçamento do próximo ano, corresponde a cerca de € 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros). À semelhança do que comunicou às referidas 

instituições, garantiu que este mandato autárquico será o período de tempo em que as 

mesmas receberão mais dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, reforçou que, infelizmente, não é 

possível alcançar determinados objetivos nas áreas versadas, a curto prazo. Ainda assim, 

informou que há uma grande proximidade com as pequenas empresas, sendo que muitos 

dos eventos levados a cabo pelo Município servem também para as impulsionar, tais como 

a “Feirinha” e o centro empresarial, cuja criação está prevista no orçamento para o próximo 

ano. Quanto à área agrícola, comunicou que a Câmara Municipal decidiu protocolar, com a 

Associação de Criadores de Gado de Moimenta da Beira, que presta serviços de sanidade 

animal, através do Agrupamento de Defesa Sanitária (ADS), a disponibilização dos 

serviços do médico veterinário municipal, de modo a assegurar a manutenção da atividade 

do referido Agrupamento, que estava ameaçada pelos cortes que sofreu nos seus 

subsídios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao Presidente da Junta de 

Freguesia de Paradinha, informou que irá agendar a discussão acerca da reestruturação 
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das Juntas de Freguesia no mês de janeiro do próximo ano. ----------------------------------------- 

----- Atendendo às questões suscitadas, abriu uma segunda ronda de inscrições para o 

período “Antes da Ordem do Dia”. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo manifestou o seu desagrado pela 

personalização das questões por si abordadas, solicitando que tal não se verifique 

futuramente, defendendo que o que estava em causa era a transparência do processo e 

não a resposta a eventuais “fantasmas”, cuja dissolução poderia ser realizada na 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal. Sublinhou que o que está 

em causa é que a Câmara Municipal, no parecer solicitado pela empresa Salgueiro & 

Salgueiro, informou que o centro de inspeções só poderia ser instalado no lote n.º 5, do 

Parque Industrial, enquanto, no parecer solicitado pela empresa Moimentainsp, informou 

que o mesmo centro poderia ser construído no lote n.º 41, do mesmo Parque. ----------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva concordou que deve ser marcada, em 

janeiro do próximo ano, a discussão acerca da reestruturação das Juntas de Freguesia. ---- 

----- Relativamente ao processo de instalação de um centro de inspeções de automóveis 

neste Município, questionou o Presidente da Câmara Municipal sobre o motivo pelo qual o 

mesmo não se poderia situar em Peva, uma localidade que tem perdido população, ao 

contrário do que acontece na Vila de Moimenta da Beira. Solicitou que os documentos 

desse processo sejam trazidos à Assembleia Municipal para análise. ----------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha congratulou-se pelo episódio de 

verdadeira democracia verificado na sessão, agradecendo ao deputado António José Tojal 
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Rebelo pela questão colocada acerca do processo de instalação do centro de inspeção 

automóvel no Município de Moimenta da Beira, que permitiu ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal o seu devido esclarecimento. --------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia reconheceu o interesse do debate trazido 

pelo deputado António José Tojal Rebelo, acerca do processo de instalação de um centro 

de inspeção, defendendo que sempre que se verifica alguma dívida da população quanto à 

isenção da atuação dos órgãos do Município, deverá proceder-se ao seu esclarecimento, 

em sede de reunião de Câmara, ou então, se justificável, submetê-la à apreciação da 

Assembleia Municipal. Informou não pôr em causa a idoneidade do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal no referido processo, sendo de opinião que a decisão tomada foi a mais 

adequada, uma vez que, por um lado, suscitou a possibilidade de venda de um lote no 

Parque Industrial, apesar de a mesma não se verificar, e por outro lado, determinará a 

construção do Centro de Inspeção automóvel no Parque Industrial, permitindo a criação de 

pequenos segmentos que complementarão os serviços prestados. --------------------------------- 

----- Informou não reconhecer a possibilidade da Câmara Municipal anular, num 

determinado momento, a atribuição de um subsídio já deferida, podendo, sim, renegociar 

as suas condições, de modo a evitar o incumprimento dos limites de endividamento e a 

assegurar a continuidade dos subsídios. Reconheceu que a medida de contemplar no 

Orçamento apenas o valor dos subsídios para as instituições a serem atribuídos no 

respetivo ano poderia ter atenuado o incumprimento dos limites de endividamento 

verificados no ano de dois mil e nove. A propósito, manifestou o seu descontentamento 

perante o processo que corre em Tribunal, resultante do referido incumprimento, 
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lamentando que não seja dado valor ao sacrifício feito pelos autarcas. ---------------------------- 

----- O deputado Hildérico Coutinho manifestou o seu desacordo com a importância dada 

quanto à distância do referido centro de inspeção automóvel dos demais, alertando para a 

centralidade crescente dada à Vila de Moimenta da Beira, em relação às aldeias, que são 

gradualmente despovoadas, defendendo que o referido investimento teria um impacto 

fortíssimo numa aldeia, ao contrário do que acontecerá na referida Vila. -------------------------- 

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

Rebelo, declarou não ter “fantasmas”. Informou que, desde que seja legalmente possível, 

colocará o processo versado à disposição dos membros da Assembleia Municipal, para 

consulta. Para cabal esclarecimento, leu o requerimento da empresa Salgueiro & Salgueiro, 

datado de 24 de Maio de dois mil e dez: “(…) solicitar uma certidão, emitida pela Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira, a atestar a garantia de um lote, assim como a sua 

viabilidade de construção e exploração para um centro de inspeções”. Comunicou que o 

referido requerimento foi à reunião da Câmara Municipal, tendo a mesma deliberado, em 

11 de Junho de dois mil e dez, “(…) disponibilizar para este efeito o lote nº. 5, do Parque 

Industrial, pelo valor de € 100.000,00 (cem mil euros), à empresa que, junto das entidades 

competentes para o licenciamento, vier a demonstrar ter capacidade para instalar e 

explorar o referido equipamento” e “(…) dar conhecimento desta decisão a todas as 

entidades que já fizeram idêntico pedido, bem como a todas que o venham a fazer.”. Leu, 

ainda, um dos requerimentos que já tinha sido apresentado à Câmara Municipal, para o 

efeito: “Considerando que nos encontramos a preparar um projeto com vista à instalação, 

nesse Concelho, de um centro de inspeções, vimos solicitar que nos seja indicada a 
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localização de um terreno com a área mínima de 2.500 m2, num local com boas 

acessibilidades, de preferência num parque da zona industrial, propriedade dessa 

Autarquia”, sobre o qual a Câmara Municipal deliberou, em dezasseis de abril do ano e dois 

mil e dez, “(…) que o Presidente da Câmara leve em linha de conta este pedido, com vista 

à instalação do referido equipamento.” Acrescentou que a empresa Moimentainsp, tendo já 

o lote n.º 41, no Parque Industrial, solicitou legitimamente uma certidão a atestar a 

viabilidade da construção e exploração de um centro de inspeções nesse lote, tendo os 

serviços procedido à sua emissão. Mais informou que não houve mais nenhuma empresa 

que fizesse um pedido semelhante. Sublinhou, ainda, que a resposta a todas estas 

solicitações foi dada antes de a Câmara Municipal ter conhecimento dos critérios do 

processo de seleção, que vieram a ser publicados apenas em abril do corrente ano, pelo 

que, naquela altura, todos os concorrentes se encontravam em igualdade de 

circunstâncias. Esclareceu, assim, que só na referida data é que foi conhecido o critério da 

distância que determinou o posicionamento em primeiro lugar da empresa que apresentou 

a candidatura de instalação do referido centro no Lote n.º 41, do Parque Industrial, por o 

mesmo se encontrar mais distante do centro de inspeções de Lamego, relativamente ao 

lote n.º 5, do mesmo parque, disponibilizado pela Câmara Municipal. ------------------------------ 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, informou que a proposta 

apresentada para a construção do referido centro de inspeção em Peva não cumpria todo o 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, conquanto assumiu que este incumprimento 

poderia ser ultrapassado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Hildérico Coutinho, quanto aos critérios adotados pelo IMTT, 
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informou ser de opinião que, genericamente, são adequados, ainda assim, no primeiro 

critério, observou que ficaram muitas empresas empatadas, incluindo aquela que oferecia 

mais linhas do que as outras e, no segundo critério, ainda que a distância do centro de 

inspeção mais próximo devesse ser tida em conta, a mesma poderia ser determinada com 

base num dado perímetro, e não contada em metros. -------------------------------------------------- 

----- Relativamente à obrigatoriedade da construção do referido centro de inspeções no 

Parque Industrial de Moimenta, determinada pela Câmara Municipal, manifestou o seu 

respeito pelos pontos de vista expostos, ainda assim, sublinhou que, ao instalar-se esta 

infra-estrutura no Parque Industrial, estar-se-á a induzir um desenvolvimento acentuado, 

mais do que em qualquer outra localidade de Moimenta da Beira. Sendo sua intenção 

reforçar a liderança regional de Moimenta da Beira, defendeu que a criação de sinergias 

seria comprometida com a dispersão de investimentos e que só com elas será possível 

irradiar o desenvolvimento conseguido para as Juntas de Freguesia, onde também são 

realizados investimentos. Apontou, ainda, como fator desta decisão, a centralidade de 

Moimenta a Beira, em relação à área que se pretende servir - Município de Moimenta da 

Beira - uma vez que, se este investimento se localizasse, por exemplo em Peva, todos os 

utentes da área circundante a Moimenta da Beira, se deslocariam ao centro de inspeções 

de Aldeia de Sendim, devido à sua maior proximidade, o que poderia comprometer a 

viabilidade do investimento que, de acordo com alguns estudos, só é possível com o 

registo de entre cinquenta a setenta e cinco inspeções diárias. -------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, informou que não houve 

nenhuma decisão tomada quanto a este processo, fora da Câmara Municipal, tendo 
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apresentado este assunto à Câmara Municipal nos termos que está a apresentar na 

presente sessão. Mais informou que, em cinco de agosto do corrente ano, foi ainda 

deliberado que “(…) todos os processos apresentados, ou a apresentar, sobre este 

assunto, sejam remetidos à Câmara Municipal para decisão, pela importância de que se 

revestem (…)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos subsídios atribuídos às instituições do Município, frisou que os 

mesmos não foram anulados, mas sim escalonados no tempo. Quanto a esta decisão 

poder ter sido tomada em dois mil e nove, lembrou que o seu Executivo tomou posse já no 

final desse mesmo ano e que o valor que excedeu os limites do endividamento 

ultrapassavam largamente o valor que poderia ser retirado com esta medida, 

perspetivando, também, que o Município não consiga cumprir os limites do endividamento 

no próximo ano. Quanto ao processo judicial em curso, decorrente do incumprimento 

verificado, manifestou publicamente o seu apoio aos membros do anterior Executivo, 

defendendo que os autarcas não podem ser condenados pelo mesmo, atendendo às 

circunstâncias em que ele ocorreu. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Um do Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação da 

“Participação Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2012”. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a referida participação variável se 

mantém nos 5%, por um lado, por não ser o momento de atribuir algum benefício às 

famílias com rendimentos mais sustentáveis e, por outro lado, por se considerar mais 

adequado redistribuir os valores desta receita de forma a proteger os que têm mais 
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dificuldades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Participação Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2012”, tendo a mesma sido 

aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

“TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Taxa a aplicar em 2012”. ----------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal assumiu tratar-se de uma taxa residual de 0,25 %, 

ainda assim, podendo o Município socorrer-se dela, propõe-se a sua aprovação. -------------- 

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

“TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Taxa a aplicar em 2012”, tendo a 

mesma sido aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

----- Três deputados pediram autorização para se ausentarem momentaneamente da 

presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Autorização para contratação de um empréstimo de curto prazo, para o ano de 2012, até 

ao montante de € 600,000 (seiscentos mil euros), aqui se incluindo, por conta, o 

empréstimo de curto prazo, já formalizado de € 300.000,00 (trezentos mil euros)”. ------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por lembrar que o referido empréstimo é 

contratado todos os anos para colmatar dificuldades de tesouraria, sendo o seu limite de 

sensivelmente € 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil euros), pretendendo a 
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Câmara Municipal contratar € 600.000,00 (seiscentos mil euros). Ainda assim, 

contrariamente ao que sempre aconteceu, comunicou na consulta realizada para o efeito, 

pela Câmara Municipal, apenas foi rececionada uma proposta, da Caixa Geral de 

Depósitos, de concessão de um empréstimo de apenas € 300.000,00 (trezentos mil euros). 

Acrescentou que, contactada a referida entidade, a mesma esclareceu que apenas 

disponibilizava esse valor a este Município por considerá-lo cumpridor dos seus 

compromissos financeiros. Observou que este é um sinal dos tempos de crise que o País 

atravessa atualmente, questionando-se se isto acontece com uma Câmara Municipal que 

cumpre religiosamente os seus compromissos financeiros, o que acontecerá com as 

empresas e as famílias que vivenciam atualmente grandes dificuldades. Assim, informou 

que o referido empréstimo consta já dos documentos do Orçamento que a seguir serão 

apresentados, pondo-se em aberto a possibilidade de, no ano seguinte, outras instituições 

de crédito disponibilizarem os restantes € 300.000,00 (trezentos mil euros), de que a 

Câmara Municipal seguramente irá necessitar. ----------------------------------------------------------- 

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

intervenções acerca ponto em análise. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia lamentou o facto da referida instituição 

bancária disponibilizar apenas metade do valor solicitado por uma Entidade que trabalha 

com a mesma, quase em regime de exclusividade, há vários anos, ainda mais tratando-se 

de um empréstimo de valor reduzido, com conta caucionada, que nem sempre é utilizada, 

pelo que recomenda ao Presidente da Câmara Municipal que apresente esses argumentos 

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

votação a “Autorização para contratação de um empréstimo de curto prazo, para o ano de 

2012, até ao montante de € 600,000 (seiscentos mil euros), aqui se incluindo, por conta, o 

empréstimo de curto prazo, já formalizado de € 300.000,00 (trezentos mil euros)”, tendo a 

mesma sido aprovada, por maioria, com trinta votos a favor e um contra do Presidente da 

Junta de Freguesia de Peva. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os três deputados regressaram à sessão. ----------------------------------------------------------- 

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

horas, tendo a sessão sido reiniciada pelas quinze horas e dez minutos. ------------------------- 

----- Neste momento, juntaram-se à sessão o deputado Carlos Bento e o Presidente da 

Junta de Freguesia de Baldos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Apreciação, discussão e votação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2012, e respectivo Mapa de Pessoal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do 

art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro”. ------------------------------------------------------- 

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

apresentação que exibirá tem uma estrutura semelhante à dos anos anteriores, tendo sido 

concebida como objetivo de se fazer uma abordagem resumida dos documentos 

apreciados no presente ponto, que permita facilitar a sua compreensão. Mais informou que 

a referida apresentação tem a seguinte estrutura: introdução, referência ao orçamento, ao 
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Plano Plurianual de Investimentos, ao Plano de Actividades Municipal, às Grandes Opções 

do Plano e notas finais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A título introdutório, lembrou que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento deverão 

traduzir um Princípio de Planeamento Plurianual, que permita que a política seguida pelo 

executivo municipal seja sustentada num plano previamente estabelecido e escrutinado. --- 

----- Comunicou que os documentos versados são, pela primeira vez, apresentados de 

acordo com a classificação orgânica da despesa, com base nas instruções da DGAL – 

Direcção-Geral das Autarquias Locais, que, na prática, reduz as classificações orgânicas 

de nove para quatro, simplificando, deste modo, a sua elaboração, por parte dos serviços 

técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Constatou que o Orçamento apresentado está sujeito a condicionantes internas e 

externas. Apontou como principais condicionantes internas as dívidas a fornecedores e 

credores, onde destacou as áreas da educação, nomeadamente os transportes escolares, 

e do ambiente, designadamente a água e o tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Observou que os custos com bens e serviços só poderão ser reduzidos de duas formas: 

pelo lado da despesa, diminuindo o preço de aquisição, o que não depende apenas do 

Município, ou pelo lado da receita, aumentando os preços de venda, medida que agravaria 

a crise financeira vivenciada atualmente pela população. Informou que outra condicionante 

interna é o serviço de dívida, apontando os meses de janeiro, abril, julho e outubro, como 

os meses mais críticos, onde os encargos se situam entre os € 164.000,00 (cento e 

sessenta e quatro mil euros) e os € 177.000,00 (cento e setenta e sete mil euros). Apontou, 
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ainda, como condicionante interna os investimentos em curso sem a adequada cobertura 

financeira, sendo o mais significativo a obra do Parque Desportivo – O Primeiro Relvado, 

que tem uma faturação na ordem dos € 2.000.000,00 (dois milhões de euros), para os 

quais o Município tem prevista uma comparticipação de apenas € 675.000,00 (seiscentos e 

setenta e cinco mil euros). Como condicionantes externas mais relevantes apontou, 

primeiramente, o cumprimento da Lei das Finanças Locais, nomeadamente no que respeita 

aos limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo fixado em 125% das 

receitas do Município, que no ano anterior não foi aplicado. Comunicou que, na sequência 

desta redução dos limites de endividamento, apesar de poder garantir que o Município 

respeitará o limite do endividamento de médio longo prazo, no final do próximo ano, o 

mesmo não sucede quanto ao limite do endividamento de curto prazo, que baixou de € 

9.980.121,00 (nove milhões, novecentos e oitenta mil, cento e vinte e um euros) para € 

7.767.549,19 (sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e 

nove euros e dezanove cêntimos), admitindo que não será expectável o seu cumprimento. 

Observou que a operação de redução no valor previsto para os subsídios a atribuir às 

Instituições não garante, por si só, o cumprimento do referido limite de endividamento 

líquido. Lembrou que a pior situação para o Município seria a de rutura financeira por 

incumprimento cumulativo do limite do endividamento líquido, do limite do endividamento 

de médio e longo prazo e do prazo médio de pagamento aos fornecedores, uma vez que 

implicaria, no caso de não ser ultrapassado imediatamente, a retenção de uma parte dos 

fundos do Município. Esclareceu que o incumprimento de apenas um destes limites, neste 

caso, do de endividamento líquido, implica a redução de, no mínimo, 10% do excesso 
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ultrapassado, o que não se afigura tão gravoso. Apontou, ainda, como condicionante 

externa relevante, a redução significativa verificada nas receitas das transferências do 

Orçamento de Estado para o Município, informando que, do ano de dois mil e dez para o 

ano de dois mil e doze, as mesmas registaram uma redução de € 874.195,49 (oitocentos e 

setenta e quatro mil, cento e noventa e cinco euros e quarenta e nove cêntimos). A fim de 

dar uma noção mais precisa do impacto desta condicionante, apresentou uma comparação 

anual dos valores das receitas das referidas transferências, constatando que, para se 

chegar a um valor próximo do previsto para o próximo ano é necessário recuar até ao ano 

de dois mil e cinco, no qual o Município recebeu, ainda assim, mais € 9.539,07 (nove mil, 

quinhentos e trinta e nove euros e sete cêntimos). ------------------------------------------------------ 

----- Passou a apresentar um resumo do Orçamento, informando que o mesmo apresenta 

um valor global de € 18.750.000,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil euros), 

sendo que as receitas correntes têm um peso de 48% e as despesas de capital um peso de 

47%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Apresentou um quadro comparativo das receitas, constatando um decréscimo total de 

1,06% nas receitas, correspondente a € 200.000,00 (duzentos mil euros), tendo as receitas 

correntes registado um aumento de 0,2% e as receitas de capital um decréscimo de 2,2%. 

Esclareceu que esta diferença tendencial entre as receitas correntes e as receitas de 

capital se deve ao facto das reduções do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) terem um 

impacto maior nas receitas de capital do que nas despesas correntes. --------------------------- 

----- Esclareceu que não é possível apresentar um Orçamento com valores mais próximos 
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da execução, uma vez que, legalmente, no respeito pela estabilidade orçamental, é 

determinada a obrigatoriedade de nele constar toda a dívida, independentemente de ser ou 

não liquidada no ano respeitante, o que conduz a uma grande proximidade dos valores 

apresentados de Orçamento para Orçamento. ------------------------------------------------------------ 

----- Observou que as receitas de capital apresentam uma variação negativa de 2,2%, 

sendo que, em dois mil e onze, apresentavam o valor de € 9.975.803,00 (nove milhões, 

novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e três euros) e, em dois mil e doze, 

apresentam o valor de € 9.756.939,76 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 

novecentos e trinta e nove euros e setenta e seis cêntimos). ----------------------------------------- 

----- Apresentou uma comparação das principais receitas correntes previstas para os anos 

de dois mil e onze e dois mil e onze, informando que, apesar de terem variações muito 

significativas, os seus valores unitários são residuais. Apenas fez alusão à variação 

negativa de 13,6% do Imposto Municipal sobre Transferências Onerosas de Imóveis que, 

em dois mil e onze, apresentava uma previsão de € 242.562,00 (duzentos e quarenta e 

dois mil, quinhentos e sessenta e dois euros) e, em dois mil e doze, apresenta uma 

previsão de apenas € 209.561,00 (duzentos e nove mil, quinhentos e sessenta e um 

euros), o que reflete um abrandamento muito significativo da atividade imobiliária. ------------ 

----- Na desagregação das despesas correntes, observou que a previsão dos rendimentos 

de propriedade teve uma pequena variação de dois mil e onze para dois mil e doze, onde 

se inclui a renda da EDP pela ocupação do espaço público, as rendas a receber dos 

Parques Eólicos existentes e do Parque Eólico Douro Sul, que ainda não está em atividade, 
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bem como as novas rendas a receber da EDP pela existência da Barragem do Vilar, cujo 

valor é de cerca de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) anuais. ----------------------------------- 

----- Quanto às transferências correntes, chamou a atenção para a redução de 5,4% do 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e do Fundo Social Municipal (FSM), que, em conjunto 

com a redução que já se verificou em dois mil e dez, ascende os € 874.195,49 (oitocentos 

e setenta e quatro mil, cento e noventa e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), como 

tinha mencionado anteriormente. Realçou a subida em 10,6% da participação fixa no IRS, 

sendo que, em dois mil e onze, se previa uma receita de € 151.684,00 (cento e cinquenta e 

um mil, seiscentos e oitenta e quatro euros) e, para dois mil e doze, se prevêem € 

167.689,00 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove euros), desta receita. 

Concluiu assim que, no seu conjunto, de dois mil e onze para dois mil e doze, se verifica 

uma redução de 4,99% nas transferências do Orçamento de Estado, que corresponde a € 

287.649,00 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove euros). --------------- 

----- Na desagregação das principais receitas correntes, alertou para a diminuição de 22% 

da previsão para a receita proveniente da venda de água. Salientou, ainda, que a previsão 

das receitas provenientes dos serviços desportivos foi aquela que registou um maior 

aumentou, sendo este de 6,7%. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na desagregação das principais receitas de capital, começou por analisar a previsão 

respeitante aos bens de investimento, esclarecendo que se tratam, maioritariamente, dos 

terrenos da Barragem do Vilar, cujo loteamento está praticamente finalizado, e do Parque 

Industrial, nomeadamente dos lotes n.ºs 5 e 9, bem como dois lotes provenientes da fase 
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de construção seguinte. Observou que a previsão dos rendimentos provenientes das 

habitações sociais registam uma redução, devido às dificuldades sentidas por algumas 

famílias no pagamento das rendas respetivas rendas. -------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo das despesas, observando que o conjunto das 

despesas correntes e de capital têm uma variação negativa de 1,6%, sendo que as 

despesas correntes têm uma variação negativa de 0,25% e as despesas de capital têm 

uma variação negativa de 1,76%, o que demonstra uma estabilidade orçamental 

significativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mostrou um quadro comparativo das despesas correntes, informando que a previsão 

das despesas de pessoal tem uma redução de 13,4%. Esclareceu que, devido aos cortes 

impostos pelo Orçamento de Estado nos subsídios de férias e de Natal, em dois escalões, 

um que abrange os salários que vão dos € 600,00 (seiscentos euros) aos € 1.100,00 (mil e 

cem euros) e outro aplicado aos salários a partir dos € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

houve uma redução nesta despesa de € 280.000,00 (duzentos e oitenta mil euros), que 

corresponde a 9,38%. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo da previsão respeitante à aquisição de bens e 

serviços, no qual assinalou um aumento da dívida a curto prazo nas aquisições de bens e 

serviços, decorrente, não de um aumento nas referidas aquisições, mas sim de dívida 

transitada. Lembrou que a redução significativa da dívida de médio e longo prazo, em que 

o Município se tem empenhado, é incompatível com uma simultânea diminuição da dívida 

de curto prazo e a execução de alguns investimentos. ------------------------------------------------- 
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----- Mostrou um quadro comparativo respeitante aos juros e outros encargos, onde 

identificou um aumento de 56,4%, esclarecendo tratarem-se de valores respeitantes a 

empréstimos de curto prazo e de médio e longo prazo, a juros de fornecedores e, ainda, a 

juros de sentenças judiciais. Esclareceu que, atendendo a que, em dois mil e onze, 

ocorreram sentenças judiciais que implicaram o pagamento de juros significativos, foi 

necessário aumentar o seu valor previsional para o próximo ano, observando que a taxa de 

execução dependerá da capacidade de negociação com aqueles que contendem 

judicialmente contra o Município, de modo a evitar o desfecho desfavorável desses 

processos. Quanto aos juros a pagar a alguns fornecedores da Câmara Municipal, 

observou que o Município terá que continuar a proceder ao seu pagamento. ------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo das transferências correntes, constatando que o 

valor previsto para o próximo ano é próximo do valor previsto para o corrente ano, 

informando que a redução da previsão nas transferências para as instituições, já abordada 

nesta sessão, foi de apenas 2,3%, tendo passado de € 596.025,00 (quinhentos e noventa e 

seis mil e vinte e cinco euros) para € 582.130,00 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e 

trinta euros). Relativamente às transferências correntes para as Juntas de Freguesia, 

sublinhou que a Câmara Municipal, apesar das reduções significativas que tem sofrido nas 

suas receitas, fez um esforço no sentido de manter o seu valor, tendo no ano anterior 

aumentado o mesmo em 2,5%. Observou que o Orçamento de Estado de dois mil e dez, 

previa para as Juntas de Freguesia mais € 71.753,00 (setenta e um mil, setecentos e 

cinquenta e três euros), do que o Orçamento de Estado para dois mil e doze, o que 

corresponde a uma diminuição de 13% dessa receita. ------------------------------------------------- 
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----- Exibiu um quadro comparativo das transferências de capital, informando que houve 

uma diminuição nas transferências para as Juntas de Freguesia, sendo que, para o 

corrente ano, havia uma previsão de € 675.365,61 (seiscentos e setenta e cinco mil, 

trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos) e, para o próximo ano, se 

prevêem € 573.334,50 (quinhentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e quatro euros e 

cinquenta cêntimos). Esclareceu que esta redução se deve à liquidação de parte dos 

valores dos protocolos, celebrados com as Juntas de Freguesia, cuja dívida atual 

representa um valor reduzido, apesar de não poder garantir a total execução do valor 

previsto. No que respeita às transferências para as instituições sem fins lucrativos, 

informou que a sua previsão inclui o valor respeitante à obra da estrada de Nagosa, que 

está a ser temporariamente assumido diretamente pela Câmara Municipal, enquanto não 

for possível ultrapassar as dificuldades estatutárias vivenciadas pela Associação de 

Municípios do Vale do Távora. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo dos passivos financeiros, constatando que a 

previsão respeitante aos passivos de curto prazo sofre uma diminuição de 16%, que se 

deve, essencialmente, à contratação de apenas 50% do empréstimo de curto prazo, já 

abordada nesta sessão. Quanto à previsão dos passivos de médio e longo prazo, observou 

que, para o corrente ano, se previram € 1.225.403,44 (um milhão, duzentos e vinte e cinco 

mil, quatrocentos e três euros e quarenta e quatro cêntimos) e, para o próximo ano, se 

prevêem € 1.217.275,30 (um milhão, duzentos e dezassete mil, duzentos e setenta e cinco 

euros e trinta cêntimos), o que se traduz numa redução de 0,7%. Esclareceu que a Lei do 

Orçamento de Estado impõe que esta redução aumente, o que se afigura de grande 
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dificuldade, uma vez que se trata de empréstimos de médio e longo prazo, cujas condições 

de pagamento estão negociadas há muito tempo. Ainda assim, solicitou que não sejam 

analisados concretamente os valores apresentados, mas a sua tendência, que passa pela 

redução do endividamento de médio e longo prazo e pela consolidação das contas do 

Município, salvaguardando a impossibilidade de, concomitantemente, se conseguir não 

aumentar o endividamento de curto prazo e se realizarem alguns investimentos. Ainda nas 

despesas de capital, apresentou um quadro comparativo acerca dos bens de capital, 

esclarecendo que o aumento de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), da previsão para o 

corrente ano, para € 171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos euros), da previsão 

para o próximo ano, se deve ao projeto que incide sobre as margens da albufeira do Vilar, 

que apresentará à frente, uma vez que aquele espaço é considerado um bem, não do 

Município, mas sim de domínio público. -------------------------------------------------------------------- 

----- Referiu que se prevê um aumento geral de 7% dos valores inscritos no Plano 

Plurianual de Investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos grandes investimentos em curso, apresentou a obra do Parque 

Desportivo – O Primeiro Relvado, que têm de faturação € 1.982.110,46 (um milhão, 

novecentos e oitenta e dois mil, cento e dez euros e quarenta e seis cêntimos), ficando 

próximo desse valor. Apresentou, ainda, a obra do Centro Escolar de Moimenta da Beira, 

que tem adjudicados € 2.983.540,24 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, 

quinhentos e quarenta euros e vinte e quatro euros), não incluindo os arranjos exteriores, o 

mobiliário e alguns componentes. Quanto ao último investimento, informou, ainda, que, até 

agora, foram executados € 632.797,81 (seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa 
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e sete euros e oitenta e um cêntimos), ainda não pagos. Lembrou que a referida obra terá 

uma comparticipação dos fundos comunitários de 85%, cabendo ao Município o 

financiamento dos restantes 15%. Sublinhou que o Executivo fará um grande esforço para 

que a referida obra se mantenha dentro dos valores contratualizados. ---------------------------- 

----- Num prévio enquadramento dos projetos que passará a apresentar, denominados de 

“Ambição”, esclareceu que, devido às dificuldades sentidas por todo o País, a execução do 

QREN registou valores muito baixos, em relação ao que se consideraria desejável, o que 

levou à criação de bolsas de mérito, às quais os Municípios podem submeter candidaturas 

de projetos, para a distribuição desses fundos, calculada de acordo com os valores que 

cada um recebe do FEF. Perante esta possibilidade, informou que a Câmara Municipal 

escolheu um conjunto de investimentos a candidatar, até ao dia trinta e um de Dezembro 

deste ano, para os quais existem linhas de candidatura abertas, sendo que um deles 

deixou de estar abrangido devido a um cancelamento prematuro de uma das mesmas 

linhas de candidatura. Esclareceu que, perante a incerteza da continuidade destas linhas 

de financiamento no próximo ano, o Executivo decidiu candidatar um conjunto de projetos, 

cuja execução é determinante para o desenvolvimento do Município, ainda que não haja 

garantias quanto à sua aprovação. Informou que há a expectativa de que todos os países 

da União Europeia, que estão a ser intervencionados financeiramente devido às 

dificuldades que atravessam, possam beneficiar de uma majoração nas suas 

comparticipações QREN, passando as mesmas a assumirem 90% a 95%. Ainda assim, 

perante a eventual aprovação de todos os projetos elaborados, situação que não prevê, 

sublinhou que o Município fará um esforço imenso para a concretização de todos eles. 
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Informou que a sua expectativa era que, até ao final do corrente ano, abrisse um concurso 

no qual pudesse candidatar a Circular Rodoviária Externa Poente de Moimenta da Beira, 

no entanto, isso não aconteceu. Comunicou que, na última reunião da Comunidade 

Intermunicipal do Douro (CIM Douro), foi deliberado, por unanimidade, sugerir à ON Norte 

que, logo no princípio de Janeiro do próximo ano, abra candidaturas para os projetos que 

foram agora encerrados, de modo a poderem ser candidatados a referida circular e 

também o projeto de Remodelação dos Paços do Concelho. Esclareceu tratar-se de uma 

candidatura denominada “Áreas de Localização Empresarial”, sendo constituída por três 

projetos distintos: o Centro de Desenvolvimento Empresarial, a Ampliação do Parque 

Industrial e a ligação entre o Parque Industrial de Moimenta da Beira e a Estrada Nacional 

226, na Quinta da Vitelinha, em Leomil. Revelou que a Câmara Municipal tem uma 

proposta no Plano Diretor Municipal (PDM) para haver na Portela, Freguesia de Leomil, um 

Parque Empresarial, que não consta em nenhuma candidatura, que ficará ligado ao Parque 

Empresarial de S. Miguel, pela referida via. Assim, informou que se pretende transformar a 

referida Estrada Nacional num arruamento urbano, que permita o desenvolvimento do 

referido local, que se propõe classificar no PDM como área urbana, à excepção das 

proximidades da ribeira, por não haver no referido local condições de edificabilidade. 

Relativamente ao Centro Empresarial, informou que o mesmo terá a função de alojar as 

empresas que se queiram instalar nesse local de uma forma temporária, para permitir o seu 

desenvolvimento, bem como a função coletiva de ajudar todas as empresas instaladas no 

Parque Industrial, através da disponibilização, a baixos custos, de estruturas e serviços que 

o distinga dos outros Parques Industriais da região, nomeadamente uma cantina, um 
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auditório, uma sala de formação, uma receção, gabinetes para, por exemplo, medicina no 

trabalho, entre outros. Explicou que a referida infra-estrutura disponibilizará espaços com 

dimensões que irão dos 50m2 aos 500m2, a preços convidativos para as empresas, que 

atualmente vivenciam muitas dificuldades, se instalarem. Mais informou que se deseja que 

este edifício seja uma porta de entrada para o Parque Industrial, a partir da zona escolar e 

desportiva de Moimenta da Beira, sendo que, entre estas áreas se pretende permitir a 

circulação apenas de peões e de ciclistas. Informou, ainda, que se prevê a construção de 

um parque de estacionamento. para as pessoas que pretendam se dirigir ao referido centro 

empresarial, bem como para aquelas que pretendam usufruir do parque verde que se criará 

naquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Apresentou a imagem da Remodelação dos Paços do Concelho, que pretende que 

seja levada a cabo, de modo a melhorar a funcionalidade do mesmo, adequando-o às 

necessidades atuais dos serviços. Comunicou que o projeto da referida remodelação foi 

concebido para candidatar a um programa de comparticipação, que era previsto estar 

aberto até ao final do corrente ano, no entanto o mesmo fechou há cerca de quinze dias. 

Esclareceu que, se a Comissão de Gestão não abrir um novo aviso, onde este projeto se 

enquadre, conforme será recomendado pela CIM Douro, o Município poderá avançar com 

uma remodelação parcial do mesmo edifício. ------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou o projeto denominado “Experience Park da Barragem do Vilar”, a 

implementar sensivelmente entre os dois extremos do território deste Município na 

Barragem do Vilar, cuja execução está condicionada à sua aprovação na bolsa de mérito, 

que já referiu. Esclareceu que este projeto consiste na criação de pontos de interesse, 



 
Fl. 

__________   
2011.12.28 

 
Livº . 09 

 
 
 

                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 

 

 

192

ligados por uma área pedonal e de ciclismo, junto da atual via, que tenha uma ligação 

permanente com a albufeira, nomeadamente pontos de informação, equipamentos para 

exercício físico, embarcações de recreio, desportos náuticos, espaço de observação de 

aves, um parque radical na zona da pedreira, o parque sito junto do bar, que será alvo de 

requalificação, uma floresta autóctone, que melhore visualmente aquela área e que permita 

um centro de interpretação de árvores autóctones, e uma piscina fluvial. Comunicou que 

este projeto tem um custo estimado em € 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil 

euros), sendo que o Município dispõe de € 600.000,00 (seiscentos mil euros) para o 

mesmo. Referiu que a equipa que elaborou o referido projeto foi a mesma que projetou a 

ecopista de Viseu, o que constitui uma garantia de experiência. ------------------------------------- 

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, comunicou que houve uma variação de 

4,1%, entre o ano de dois mil e onze e o ano de dois mil e doze. ------------------------------------ 

----- Numa análise da evolução da receita dos últimos Orçamentos, observou que a sua 

previsão tende a ajustar-se à realidade, progressivamente, defendendo que uma alteração 

drástica só se justificaria se houvesse uma alteração das regras orçamentais. Atendendo a 

que o valor das receitas do FEF previsto para o próximo ano é semelhante ao rececionado 

em dois mil e cinco, fez uma comparação das receitas e despesas desses anos. Começou 

por observar que as receitas correntes registaram 55% de aumento e que as receitas de 

capital registaram 8% de aumento, o que leva a uma variação média total na ordem dos 

26%. Quanto às despesas, constatou que, nos passivos financeiros, se regista uma 

diferença de mais de um milhão de euros entre o que o Município tem que pagar ao serviço 

da dívida no próximo ano e o que tinha a pagar em dois mil e cinco, dispondo, no entanto, 
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da mesma receita de que dispunha naquele ano. Informou que, em relação ao ano de dois 

mil e cinco, a previsão das despesas correntes registou um aumento de 64% e a previsão 

das despesas de capital subiu 5%, perfazendo um diferencial total na ordem dos 26%. ------ 

----- Enquanto notas finais da sua apresentação, observou que o Orçamento apresentado 

se desenvolverá num contexto interno e externo particularmente difícil, assegurando que, 

ainda assim, o Executivo fará um grande esforço no aproveitamento dos fundos do QREN. 

Sublinhou que a atividade diária do Executivo se destina à criação de condições para que o 

investimento privado progrida, pelo é sua intenção colocar todos os projetos apresentados 

ao dispor da iniciativa privada. A título de exemplo, informou que o Executivo não pretende 

que os equipamentos que o Experience Park da Barragem do Vilar terá, tais como a piscina 

fluvial e o parque radical, tenham qualquer exploração municipal, mas sim privada. 

Finalmente, perante a dificuldade prevista para o próximo ano, assegurou que o Executivo 

irá reforçar a sua presença, todos os dias, ao lado dos agentes económicos, das 

instituições e das famílias, com dificuldades. Deste modo, reforçou que o que a Câmara 

Municipal está a solicitar à Assembleia Municipal é a aprovação das Grandes Opções do 

Plano, do Orçamento e do Mapa de Pessoal, a autorização para a contratação de um 

empréstimo de curto prazo e a aprovação genérica de delegação de competências nas 

Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Seis deputados pediram autorização para se ausentarem momentaneamente da 

presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A mesa da Assembleia autorizou os deputados a ausentarem-se. ---------------------------- 



 
Fl. 

__________   
2011.12.28 

 
Livº . 09 

 
 
 

                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 

 

 

194

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

intervenções acerca dos documentos em análise. ------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado Luís Miguel Martins, informando que não lhe foi possível 

uma análise cuidada dos documentos em apreço, uma vez que os rececionou apenas cinco 

dias antes da sua discussão. Defendeu que, dada a complexidade dos referidos 

documentos, os mesmos deveriam ser colocados à disposição dos deputados num prazo 

não inferior a oito dias úteis anteriores à sessão, viabilizando, deste modo, a sua análise 

crítica e a formulação de sugestões que contribuam para a prossecução do interesse do 

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

----- Apesar de verificar que, em relação ao ano de dois mil e dez, os valores previstos para 

as despesas correntes de bens e serviços se mantêm similares, constatou a existência de 

subidas e descidas acentuadas em algumas rubricas, concretamente uma descida de 35% 

na aquisição de energia elétrica para a iluminação pública e algum aumento no 

investimento, na ordem dos 25%, nos artigos de educação e na rubrica “Outras funções 

Económicas”, na vertente de divulgação municipal. No que respeita à descida acentuada 

na despesa com a energia elétrica, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

como pretende concretizá-la, defendendo que, ainda que se verifique uma pequena 

redução devido aos investimentos ao nível da eficiência energética, prevê-se também um 

aumento nos seus custos gerais (a nível do IVA, da Inflação e das tarifas, que se situará 

nos 21%, ainda que o IVA incluído seja dedutível), bem como um aumento de infra-

estruturas para a rede elétrica que, na sua opinião, impedem uma redução desta rubrica 

nesta grandeza, questionando se será da mesma forma que concelhos vizinhos já 
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efectuam com o desligar durante toda a noite da iluminação----------------------------------------- 

----- Quanto à receita proveniente das eólicas, não conseguindo visualizar na parte do 

Orçamento as verbas que estão inscritas no novo parque eólico e sabendo que a Troika 

está a impor uma redução na tarifa bonificada que as empresas exploradoras desses 

equipamentos recebem do Estado, que está a levar à desistência de investimentos nessa 

área, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal acerca do estado em que se 

encontra o projeto para o referido parque eólico e, no caso de já ter sido assinado o 

respetivo contrato, qual a potência que foi contratada, quantas torres serão instaladas por 

Freguesia e qual o valor fixo e o valor variável a que o Município terá direito, mediante as 

condições negociadas com a empresa. --------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informou que, por não ter tido tempo para fazer uma devida análise dos 

documentos apreciados, pelos motivos que já referiu, irá abster-se na sua votação. ---------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, apesar de ter tido tempo para analisar 

os documentos versados, reconheceu que os mesmos são muito extensos e que a maioria 

dos membros presentes não tem formação contabilística que lhes permita uma adequada 

interpretação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na qualidade de representante da Junta de Freguesia de Leomil, assumiu que a sua 

primeira preocupação ao analisar os documentos versados, foi perceber as verbas 

destinadas à mesma, cuja análise fez a sua Junta de Freguesia sentir-se, mais uma vez, 

um pouco defraudada em relação às verbas disponibilizadas. Esclareceu considerar as 

referidas verbas deficitárias, atendendo a que a sua Freguesia é das maiores do Concelho 
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e das que mais contribui para os rendimentos próprios da Câmara Municipal, 

nomeadamente através das torres eólicas ali implementadas, cujo número irá aumentar, 

bem como pelas contrapartidas negociadas com a Ventinvest para a licença de construção 

do novo Parque Eólico. Manifestou a sua admiração por verificar que os montantes 

previstos para algumas obras, nomeadamente para o saneamento de Semitela e para a 

pavimentação do arruamento de Semitela, que foi danificado pelas obras de saneamento, 

só cobrem metade dos encargos previstos. Lamentou que o Orçamento apenas preveja € 

3.000,00 (três mil euros) para a obra do futuro edifício Paiva Gomes, cuja recuperação foi 

considerada de caráter urgente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Manifestou 

também o seu desagrado por constatar que o grosso das verbas do Orçamento é destinado 

à Freguesia de Moimenta da Beira, não entendendo porque é que nas restantes freguesias 

não há investimentos da mesma magnitude. -------------------------------------------------------------- 

----- Questionou o Senhor Presidente da Câmara para quando estão previstos a ligação do 

saneamento do Guardal, a ligação do ramal de saneamento do Guardal, a ligação do 

saneamento na entrada de Beira Valente, o ramal de saneamento da Portela, o ramal de 

saneamento de Paraduça, a elaboração definitiva do projeto e consequentes negociações 

dos terrenos para a requalificação da envolvente à casa do povo, do futuro centro escolar e 

do espaço desportivo e o pavilhão polidesportivo. ------------------------------------------------------- 

----- Assim, um pouco devido à sua insatisfação perante as verbas previstas para a sua 

Junta de Freguesia, informou que irá abster-se na votação dos documentos em análise. ---- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, após a devida análise do Orçamento, 
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informou ter verificado que a sua Freguesia ficou esquecida nos documentos apresentados. 

Tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal informado que, no corrente ano, 

procedeu ao aumento das transferências para as juntas de freguesia em 2,5% e que, para 

o próximo ano, pretende manter o seu valor, esclareceu que a sua Junta de Freguesia, até 

ao dia anterior, das doze transferências que lhe eram devidas, apenas rececionou dez, o 

que se traduz numa variação negativa desta receita de 15%, em relação ao ano de dois mil 

e dez. Assim, por estes motivos, informou que irá abster-se na votação dos documentos 

em análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Joaquim Filipe Rodrigues declarou, pela primeira vez, depois de ter 

apreciado dezoito orçamentos, que as grandes opções tomadas lhe aprazem muito, 

considerando-as não só de muita ambição, mas também de muita visão. Congratulou-se 

pelo faco de as dificuldades económicas e financeiras vivenciadas atualmente não terem 

inviabilizado que o Executivo manifestasse intenções e ambições, que espera poderem ser 

viabilizadas pela concessão das necessárias comparticipações. Manifestou a sua 

satisfação por terminarem as obras de campos de futebol para cada aldeia e dos 

polidesportivos, passando a projetarem-se obras estruturantes para o Município, 

defendendo que, a variante prevista irá, por exemplo, alargar a capacidade de construção 

do Município, sobretudo na área onde está implementada. Comunicou que não comunga 

da opinião de que as obras realizadas na sede do Município, sejam apenas para a mesma, 

defendendo que o seu progresso contagiará o desenvolvimento das restantes freguesias 

do Concelho. Assim, comunicou que votará claramente a favor dos documentos 

apresentados que, além de possuirem uma visão mais alargada para o Município, 
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apresentam também uma redução acentuada do passivo, até este momento. Finalmente, 

deixou um voto de louvor pela ambição e pela visão demonstradas pelo Município. ----------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, a propósito da intervenção do deputado 

Joaquim Filipe Rodrigues, reconheceu o mérito da visão do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, que se adaptou às condicionantes atuais, apesar de entender que a mesma não 

mudou muito, lembrando que o anterior Executivo se debateu para a construção do ninho 

de empresas, apesar de, actualmente, este se denotar mais urgente perante os 

decrescentes recursos dos pequenos investidores. Lembrou, igualmente, que já existia um 

programa da Junta Autónoma de Estradas para a construção de variantes externas, sendo 

que o Município previa a sua integração no projeto de construção do IC26. No entanto, 

atendendo a que a execução deste itinerário atualmente não se afigura expectável, 

defendeu a necessidade de se projetar a construção da referida variante de forma isolada. 

Discordou da opinião do mesmo deputado quanto à possibilidade de que a referida variante 

venha a contribuir para a expansão urbana, defendendo que a mesma deverá ser uma via 

aberta, sem o atrofiamento provocado pela urbanização daquele local. --------------------------- 

----- Informou não considerar prioritária a Ampliação dos Paços do Concelho, concordando 

apenas com a sua remodelação, defendendo que o Município irá dispor de alguns 

equipamentos que ficarão devolutos, nomeadamente o externato e a antiga escola 

primária, que poderão albergar serviços camarários. --------------------------------------------------- 

----- Reconheceu que a gestão de qualquer Município tratar-se de uma tarefa e de uma 

missão de caráter extremamente difícil, devido a fatores como a redução das transferências 
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do Orçamento de Estado. Informou ter a sensação de que as aludidas bolsas de mérito não 

são ainda uma solução muito sólida para a realização dos projetos municipais. Defendeu 

que seria ajustada a majoração das comparticipações, sem as quais o Município não 

poderá ter qualquer aspiração. Defendeu que o aumento da aquisição de serviços, por 

força da assunção de dívidas, justificava uma redução drástica dos volumes do Plano e do 

Orçamento, pelo menos proporcional aos cortes financeiros sofridos pelo Município. --------- 

----- Atendendo a que os investimentos estruturantes apresentados, mesmo que 

comparticipados, implicam uma grande disponibilidade financeira por parte do Município, 

que tem já a seu cargo o cumprimento da responsabilidade da dívida assumida, defendeu 

que a sua gestão deveria ser estabelecida ao longo do tempo, num plano realmente 

plurianual, que integrasse dois mandatos. Apesar de o plano de atribuição dos fundos 

comunitários estar previsto até ao ano de dois mil e treze, defendeu que, se o País vivencia 

uma situação conjuntural adversa, o mesmo deverá ser alargado no tempo. Apelou à 

solidariedade da Assembleia Municipal para com o Executivo, que terá que fazer um 

esforço excecional para dar cumprimento às dívidas que tem para com a banca e os 

fornecedores, bem como as resultantes de processos judiciais. ------------------------------------- 

----- Relativamente à localização dos investimentos do Município, lembrou que houve um 

período em que era absolutamente legítimo harmonizar as condições de vida de todas as 

populações, nomeadamente em termos de redes de água, de redes de saneamento, de 

arruamentos, de acessibilidade e de outros equipamentos, no entanto, defendeu que, 

atendendo aos constrangimentos financeiros vivenciados atualmente, é necessário dar 

prioridade a investimentos, na sede do Município e nos centros mais dinâmicos, que 
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afirmem este Município. Esclareceu que, com isso, não se pretende desprezar as Juntas de 

Freguesia, devendo-se sim adotar projetos estruturantes que agreguem os recursos já 

existentes nas mesmas, de modo a criar sinergias dentro do Município. -------------------------- 

----- Sublinhou que haverá necessidade de se realizar uma discussão fraturante, mas séria 

e produtiva, acerca da anulação de projetos que se arrastam no tempo, cuja execução não 

se vislumbra, tais como a construção de seis centros escolares, defendendo que a sua 

previsão deverá ser reduzida para o máximo de dois e que deverão ser canalizados os 

respetivos recursos para, por exemplo, equipamentos de produção pecuária e frutícola. ----- 

----- Lembrou, ainda, que há serviços que se afiguram incomportáveis para o Município, 

devendo ser reformulada a sua gestão para assegurar a sua sustentabilidade, tais como o 

fornecimento de transportes, de água e o tratamento de resíduos sólidos urbanos. Quanto 

a este problema, defendeu a sua solução passará pelo aumento, eventualmente gradual, 

das respetivas taxas ou pela redução das perdas, que assumem taxas na ordem dos 30% 

e 40%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos projetos apresentados, informo considerar que o Centro de 

Desenvolvimento Empresarial, a Ampliação do Parque Industrial e a ligação entre o Parque 

Industrial de Moimenta da Beira e a Estrada Nacional 226 são projetos que lhe agradam 

particularmente, por considerá-los integrados e estruturantes. --------------------------------------- 

----- Defendeu a adoção de projetos com parcerias na agricultura, nomeadamente para 

ampliação da rede de frio, ampliação da rede de rega e prevenção dos fatores de risco. ----- 

----- Informou considerar importante avançar com o projeto de adaptação das anteriores 
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instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., para provas de vinhos e outros eventos 

de promoção, independentemente da compra das referidas instalações estar ou não 

realizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita à floresta, defendeu que se deveria encontrar um projeto, dirigido 

pelas associações de produtores deste Município, que pudesse dinamizar a área da 

microgeração de biomassa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à área da pecuária, que considera ainda uma oportunidade, tanto de 

produção como de transformação, defendeu a criação de um projeto, associado aos 

privados, que assegure a manutenção e crescimento das poucas entidades que ainda 

operam no setor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou, também, uma grande preocupação com os comércios locais, que vão 

encerrando gradualmente, sublinhando a necessidade de se pensar numa forma de 

assegurar a sua manutenção. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou a necessidade de a Câmara Municipal ajudar as IPSS’s a prestarem um 

apoio efetivo aos mais desfavorecidos, que vivenciam a crise de uma forma mais gravosa. - 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Passô, começando por 

agradecer e retribuir os votos de boas festas remetidos por algumas Juntas de Freguesia, 

via correio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com a seriedade dos documentos apresentados, nomeadamente no 

que respeita à obra do Caminho de Ligação de Sanfins, que viu durante anos cabimentada 
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com € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros) e que, agora se apresenta com € 1.000,00 

(mil euros), o que traduz a impossibilidade da sua execução. Manifestou a sua 

compreensão pela opção dos projetos propostos, atendendo às elevadas taxas de 

comparticipação. Assim, informou que votará a favor dos documentos em análise. ------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou considerar legítima a preocupação 

dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, quanto aos valores inscritos nos 

documentos apresentados, destinados às suas Freguesias. No entanto, defendeu que, 

actualmente, é necessária a adoção de uma visão una do Município, que afirme a sua 

polarização e a sua liderança numa série de setores, nomeadamente na saúde, na 

educação, a nível empresarial, entre outros, num contexto regional e mesmo sobregional, 

atendendo a uma maior tendência de envelhecimento da população e de desertificação dos 

Concelhos vizinhos, verificada nos dados disponibilizados pelos Censos. ------------------------ 

----- Congratulou-se com a visão estratégica e otimista presente nos documentos 

apresentados, onde o Executivo, salvaguardando a necessidade de redução do seu 

endividamento, faz projeções estruturantes, cuja viabilidade é condicionada pela aprovação 

de comparticipações com margens mais elevadas do QREN, defendendo que será com 

este equilíbrio entre a contenção e a ambição que se conseguirá manter a liderança do 

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

----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, sublinhando que a sua 

intervenção, apesar de conter manifestações de divergência das opiniões apresentadas 

nesta sessão, não encerra qualquer falta de respeito pelas mesmas, sendo sua intenção 
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expressar apenas a sua visão acerca dos assuntos abordados. ------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, no que respeita à data de entrega dos 

documentos respeitantes à presente sessão, apresentou as suas desculpas por a mesma 

não poder ter sido realizada mais cedo, solicitando a compreensão dos presentes para o 

facto dos técnicos responsáveis pela parte técnica dos documentos e da sua pessoa, 

responsável pela parte política dos mesmos documentos, nem sempre terem a 

possibilidade de diligenciar a sua realização com mais celeridade, devido ao cumprimento 

de outros compromissos. Salientou que a data de entrega dos referidos documentos nada 

tem a ver com uma intenção de ocultação de informação ou de dificultação da sua análise. 

Ainda assim, observou que os mesmos documentos foram entregues na passada quarta-

feira aos elementos presentes na Seia de Natal do Município e que a entrega dos restantes 

foi diligenciada no dia seguinte, pelos meios considerados mais céleres, em mão ou por 

correio, quando a primeira opção não se afigurou possível. Acrescentou que os mesmos 

documentos foram aprovados, nos mesmos moldes agora apresentados, no passado dia 

dezasseis, pela Câmara Municipal. Manifestou a sua intenção de se esforçar no próximo 

ano por proceder à entrega dos mesmos documentos o mais cedo possível, apesar de o 

prazo estipulado legalmente para o efeito ser muito mais curto. ------------------------------------- 

----- Esclareceu que pretende reduzir o valor da fatura da iluminação pública, por um lado 

pela implementação dos projetos de eficiência energética, que estão candidatados e em 

desenvolvimento e, por outro lado, encarando a hipótese, que está vertida no Orçamento, 

de desligar a referida iluminação num determinado período. Informou que, no âmbito da 

CIM Douro, houve a tentativa de se chegar a uma estratégia comum a todos os Municípios 
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constituintes de poupança de energia elétrica, tendo-se apenas conseguido a emissão de 

uma recomendação para se desligar a iluminação pública, das duas às cinco da manhã. 

Informou que a Câmara Municipal está disponível para estudar qual a melhor opção de 

poupança que tenham menos impacto na vida das pessoas. Atendendo a que a segurança 

é uma área da exclusiva responsabilidade do Governo da República, e que a mesma 

poderá ser severamente afetada pelo corte da iluminação pública durante a noite, defendeu 

que se deverá forçar o Estado a tomar diligências que anulem os efeitos do aumento do 

IVA neste bem, que poderão passar pela aplicação da taxa anterior ou pela atribuição de 

uma compensação aos Municípios pelo aumento deste encargo. Apontou como alternativa 

a negociação de medidas com a EDP que viabilizem a redução do valor da fatura de 

energia, defendendo, no entanto, que a mesma empresa não deve pretender reduzir o 

valor de energia faturado, uma vez que isso reduziria o seu negócio. Apesar de quase 

todos os Municípios vizinhos já terem implementado a medida de corte da iluminação 

pública, informou que só adotará essa medida em último recurso, uma vez que tem 

conhecimento de situações concretas onde, por coincidência ou não, aquando do corte de 

iluminação, ocorreram muitos crimes concentrados que, nalguns casos, levaram ao recuo 

dessa decisão. Informou que os serviços camarários estão a levar a cabo um levantamento 

de todos os pontos de luz existentes no Município, de forma a se perceber quais os que 

não servem ninguém para que se proceda ao seu corte. Ainda assim, informou que, caso 

esta medida não viabilize a redução pretendida e não seja adotada nenhuma medida por 

parte do Governo nesse sentido, o Município ver-se-á forçado a cortar a iluminação pública 

durante um período da noite, de acordo com a recomendação da CIM Douro. ------------------ 
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----- Informou que a Câmara Municipal assinou um protocolo com a empresa Parque Eólico 

Douro Sul, que dá a permissão à mesma empresa de avançar com um pedido de 

licenciamento do Parque Eólico, sendo que, neste momento, o maior constrangimento 

deste investimento já foi ultrapassado, uma vez que o Ministério do Ambiente já emitiu uma 

declaração de impacto ambiental positivo. Comunicou que, inicialmente, estava prevista a 

implantação de sessenta e nove aerogeradores no referido Parque Eólico, no entanto este 

número foi reduzido para quarenta e cinco, também por razões de ordem ambiental, mas, 

principalmente, pela existência da chamada zona de exclusão do lobo, sita em Leomil, cuja 

área mais sensível se situa sensivelmente entre a Quinta dos Caetanos e a Freguesia de 

Ariz, onde estão melhor localizadas as alcateias a sul do Douro, de acordo com os estudos 

efetuados. Esclareceu que foram eliminados sete aerogeradores previstos para a 

Freguesia de Ariz e que em Peravelha houve também uma redução muito significativa do 

número de aeorogeradores. Assim, informou que, em princípio, o referido Parque Eólico 

será constituído por vinte e cinco torres em Leomil, seis em Alvite, três em Peravelha, seis 

em Aldeia de Nacomba e cinco em Sever. Comunicou que, nos termos do referido 

protocolo, este Município terá como contrapartida direta de € 10.000,00 (dez mil euros), por 

cada megawatt instalado, o que perfaz o total de 90 megawatts contratados - dois 

megawatts por torre aerogeradora - que corresponde a uma contrapartida no valor de € 

900.0000,00 (novecentos mil euros). Informou que, além desta contrapartida, está também 

protocolado que, quando o referido Parque Eólico estiver em funcionamento, a empresa 

deverá adiantar € 1.000.000,00 (um milhão de euros), que a Câmara Municipal pretende 

colocar num investimento financeiro, cujo rendimento será destinado ao apoio, todos os 
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anos, de empresários jovens que pretendam instalar e desenvolver a sua atividade neste 

Município. Comunicou que, de acordo com o referido protocolo, a referida empresa, ou a 

que vier a explorar o mesmo Parque Eólico, deverá acautelar, com cerca de € 36.000,00 

(trinta e seis mil euros) anuais, a manutenção de três postos de trabalho na serra de 

Leomil, durante dez anos e, nos restantes anos de vida útil, que se prevê serem mais dez, 

a manutenção de dois postos de trabalho. Esclareceu que, com esta medida, se pretende 

assegurar a sustentabilidade da referida serra. A propósito, informou que está em estudo 

um projeto que agregue a defesa do lobo com outros interesses da serra, nomeadamente, 

a caça, os percursos florestais e a defesa da floresta. Para além das referidas 

contrapartidas, informou que a Lei determina que 2,5% da faturação resultante da produção 

energética do Parque Eólico sejam entregues à Câmara Municipal, o que representará 

cerca de € 400.0000,00 (quatrocentos mil euros) anuais, de acordo com o estudo de que 

dispõe. Comunicou que o referido parte tem o custo estimado de cerca de € 

125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de euros). Manifestou a intenção de 

protocolar também a colaboração da referida empresa na criação de um curso de 

manutenção de aeorogeradores, que permita responder com mão de obra local às 

necessidades de trabalho nessa área, nesta região. Informou que, até ao momento, ainda 

não houve nenhum pedido de licença à Câmara Municipal para a instalação do referido 

Parque Eólico. Declarou que, apesar do aludido protocolo não dever ser divulgado, 

respondeu à questão colocada, atendendo à sua obrigação de prestação de informações à 

Assembleia Municipal. Além das referidas contrapartidas, comunicou que o Regulamento 

de Taxas deste Município, prevê, para a construção de cada aerogerador, o pagamento de 
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€ 5.000,00 (cinco mil euros), o que corresponde ao total de € 225.000,00 (duzentos e vinte 

e cinco mil euros). Acrescentou que o referido invesitmento irá refletir-se mais nos 

orçamentos dos próximos anos. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto à colocação dos dados no Orçamento de uma forma mais explícita, esclareceu 

que o mesmo tem uma estrutura própria, pelo que uma explicitação maior não seria 

adequada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, declarou considerar 

inaceitável uma visão repartida dos proveitos e dos custos entre Freguesias, defendendo 

que a atribuição das receitas não dever ser efetuada de acordo com o que elas 

representam de receitas para o Município, mas sim de acordo com a vontade dos eleitos 

locais. Revelou que há uma declaração da Parque Eólico Douro Sul onde é expressa uma 

pretensão contrária à sua posição, de acordo com a qual as Freguesias que, por questões 

ambientais, não beneficiarem diretamente das receitas provenientes do Parque Eólico, 

deveriam ser compensadas por isso. Comunicou que, na sequência desta declaração, 

emitiu também uma onde declarou que a Câmara Municipal fará a distribuição equitativa 

das verbas provenientes do referido investimento. Apelou a uma visão coesa e solidária por 

parte das Juntas de Freguesia que se encontram nessa situação, defendendo que as 

mesmas não se deverão impor contra um investimento instalado nas Freguesias vizinhas, 

por considerarem que são afetadas por ele sem qualquer benefício. ------------------------------- 

----- Declarou que o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil deixará sempre o 

Executivo numa posição de incumprimento, ao enumerar tantas obras, quando as mesmas 
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nunca poderão ser realizadas no mesmo ano. Sublinhou que o Executivo tem-se 

empenhado em dar resposta aos anseios de todas as Juntas de Freguesia, no entanto, é 

impossível haver, de uma forma permanente, o mesmo investimento em todas, ao mesmo 

tempo, salvaguardando sempre a sua visão abrangente do desenvolvimento do Município, 

como um todo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Revelou que a sua preocupação quanto à Freguesia de Leomil não é não ter obras 

previstas para a mesma, mas sim não conseguir realizá-las todas, dando como exemplo a 

aquisição de equipamento para o saneamento e a pavimentação na localidade de Semitela, 

cuja realização está comprometida pelas dificuldades financeiras do Município, que ainda 

se encontra a liquidar a dívida das obras de saneamento na mesma localidade. Ainda 

assim, informou que irá fazer um esforço para a realização da mesma obra. -------------------- 

----- Quanto às obras para a nova sede da Junta de Freguesia, reforçou a vontade na sua 

realização, que poderá ser levada a cabo com uma comparticipação externa significativa, 

juntamente com alguns meios próprios da referida Autarquia e da Câmara Municipal. 

Assumiu que, no caso de se afigurar impossível a obtenção da referida comparticipação, 

deverá se proceder a uma intervenção que reduza a degradação do respetivo edifício, 

apenas com meios próprios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar de o Senhor Presidente da Junta de Freguesia só considerar como obras 

aquelas que são por si assumidas, lembrou que o Executivo colabora com instituições da 

mesma Freguesia, estando prevista a elaboração de um protocolo no próximo ano, 

respeitante a uma obra escolhida pela própria Junta. Lembrou, ainda, que no Orçamento 
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apresentado está prevista a transferência de uma verba de cerca de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), para transferir para as Juntas de Freguesia, no âmbito das obras 

protocoladas, com € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros) de comparticipações do QREN. 

Sublinhou, ainda, que o projeto da Circular Rodoviária Externa Poente de Moimenta da 

Beira, cujo custo se estima em € 5.558.000,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e 

oito mil euros), incide, maioritariamente, na Junta de Freguesia de Leomil. ---------------------- 

----- Apesar de reconhecer muitas dificuldades na execução de todas as obras previstas no 

Orçamento apresentado, solicitou a colaboração de todos os Presidentes de Junta de 

Freguesia na sua execução. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, reconhecendo-lhe o 

mesmo direito reivindicativo, informou que também faz um esforço para estar ao seu lado 

no desenvolvimento da sua Freguesia, lembrando que a Câmara Municipal, em 

cumprimento ao solicitado, e sem estar previsto nos documentos previsionais, realizou o 

saneamento de um habitante, está a proceder à limpeza do recinto do Santo Antão, para a 

manutenção da tradição da respetiva festa e, com pequenos investimentos, promove a 

utilização crescente da Fundação Aquilino Ribeiro. Lembrou, ainda, que apenas está em 

falta o pagamento de € 4.000,00 (quatro mil euros), para dar por encerrado um protocolo 

com a mesma Freguesia e que já assumiu o compromisso de dar início a um novo 

protocolo brevemente. Acrescentou a vontade de dar continuidade à limpeza dos caminhos 

rurais na mesma Freguesia, com algumas contrapartidas do Parque Eólico. Sublinhou que 

Peva foi a única Freguesia sobre a qual houve a preocupação de explicar pessoalmente à 

população uma deliberação, acerca da plantação de espécies de rápido crescimento. 
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Assumiu tratarem-se de poucas ações, mas lembrou que é Presidente da Câmara 

Municipal há apenas dois anos e que o País está a passar a maior dificuldade dos últimos 

tempos, à qual se somam as próprias dificuldades do Município. Ainda assim, sugeriu, a 

todos os Presidentes das Juntas de Freguesia, que não deixem de partilhar consigo os 

seus anseios, comprometendo-se a esforçar-se por lhes dar cumprimento, uma vez que é 

sua missão servir as pessoas. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Joaquim Filipe Rodrigues, agradeceu as suas palavras. ------ 

----- Comunicou que a Câmara Municipal, para candidatar uma obra aos fundos 

comunitários, é necessário que o seu concurso já se encontre aberto, sendo, para isso, 

necessária a prévia execução e aprovação do respetivo projeto. Assim, informou que, à 

exceção da Remodelação dos Paços do Concelho e do resto da Circular Rodoviária 

Externa Poente de Moimenta da Beira, os projetos que apresentou já se encontram em 

concurso público, o qual tem um prazo alargado de noventa dias, expectando-se que, 

durante esse período, se consiga uma visão mais fiável de qual ou quais os projetos cujas 

comparticipações serão aprovadas. Acrescentou que, em abono da transparência, nos 

referidos concursos foi inserida a observação de que a execução das respetivas obras está 

condicionada à obtenção dos fundos comunitários correspondentes. ------------------------------ 

----- Quanto à Circular Rodoviária Externa Poente de Moimenta da Beira, esclareceu que a 

mesma se encontra dividida em três troços, esclarecendo que o primeiro vai da rotunda do 

Manuel António até à Quinta da Vitelinha, cujo custo se estima em € 3.361.000,00 (três 

milhões, trezentos e sessenta e um mil euros), o segundo tem o custo estimado em € 
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1.693.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil euros) e o terceiro troço liga a 

rotunda da Quinta da Vitelinha ao Loteamento dos Barradas, na Vila de Leomil, estando o 

seu custo estimado em € 503.000,00 (quinhentos e três mil euros). Esclareceu que estes 

valores são apenas referentes ao valor da obra, não se incluindo neles os valores de 

terrenos. Acrescentou que, atendendo a que Programa “Variantes Urbanas”, que foi 

encerrado e cuja reabertura se aguarda, de acordo com a recomendação da CIM Douro, 

tem o limite de comparticipação de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros), foi decidido 

desistir dos noves projetos anteriormente formulados, pelo menos na sua totalidade, 

atendendo a que esse valor se afigurou insuficiente para a sua realização. Assim, 

atendendo a que o preferido programa dispõe de uma verba diminuta para a realização da 

Circular Rodoviária Externa Poente de Moimenta da Beira, comunicou que foi decidido 

dividi-la em três projetos distintos, de modo a se poder candidatar o troço dois, do mesmo 

projeto, no Programa “Áreas de Localização Empresarial”, cujo concurso público já está a 

decorrer, conjuntamente com os projetos do Centro de Desenvolvimento Empresarial e na 

Ampliação do Parque Industrial. Ainda assim, reconheceu que, mesmo com a aprovação 

das referidas comparticipações, o valor global conseguido é ainda insuficiente. ---------------- 

----- Relativamente ao Centro de Desenvolvimento Empresarial, comunicou que o mesmo 

tem um volume de obra de sensivelmente 7.500 m2, tendo um custo previsto de 

4.962.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil euros). Informou tratar-se 

de um edifício de três pisos, o rés-do-chão, o piso -1 e o piso -2, com cerca de 2.600 m2 

cada um deles, sendo que o piso -2 dispõe de uma altura suficiente que permite a 

implantação de um subpiso. ------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Fl. 

__________   
2011.12.28 

 
Livº . 09 

 
 
 

                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 

 

 

212

----- Informou que o Experience Park da Barragem do Vilar é um projeto cujo custo será de 

2.637.941,25 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um 

euros e vinte e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que o custo da Remodelação dos Paços do Concelho se estima em cerca 

de 1.633.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e três mil euros), esclarecendo que a 

mesma prevê uma área de ampliação que se situará onde atualmente estão implantados 

os serviços da Fiscalização Municipal e do Ambiente. Informou que a referida remodelação 

se propõe por se entender que as instalações do edifício estão desadequadas das atuais 

funções dos serviços camarários, defendendo que é necessário aproveitar ao máximo os 

fundos comunitários, cuja atribuição se vislumbra cada vez mais difícil. Manifestou a sua 

vontade de, no próximo ano, ser implantado um balcão único de atendimento, para a 

receção das pessoas e para a desmaterialização dos documentos, através duma 

intervenção que, apesar de muito contida, se adeqúe à remodelação prevista. ----------------- 

----- Quanto à obra da habitação social, que engloba a requalificação das habitações e do 

espaço envolvente, assumiu não falar dela com o mesmo entusiasmo uma vez que tem 

uma sustentação financeira muito débil, apesar de, ainda assim, ser aquela que tem uma 

maior garantia de execução, de todas as obras que apresentou. Esclareceu que, dos € 

1.162.000,00 (um milhão, cento e sessenta e dois mil euros) que esta obra custará, o 

Município terá que empregar nela 20% de capitais próprios, recorrerá a um empréstimo que 

financiará 50% e disporá apenas de uma comparticipação de 30%, a fundo perdido. Ainda 

assim, sublinhou que o referido empréstimo, com a taxa da euribor, acrescida de 2,5%, só 

será concedido ao Município porque é realizado por intermédio do Instituto da Habitação e 
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Reabilitação Urbana (IHRU). Assumiu a necessidade deste Município aproveitar esta 

comparticipação para dar início ao referido projeto no próximo ano, sob pena de a perder. -- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, comunicou que ainda tem a 

expectativa de ver o IC26 construído, após o presente período de crise, que está a 

provocar a interrupção de todos os investimentos rodoviários. Ainda assim, apesar de não 

ser razoável fazer agora pressão para a sua construção, comunicou que não desistirá de 

reiterar exaustivamente a importância da mesma via para o Concelho de Moimenta da 

Beira e para a região. Defendeu que a Circular Rodoviária Externa Poente de Moimenta da 

Beira tem funções completamente distintas do IC26, uma vez que, ao contrário do último, 

que se define como um corredor que contém saídas pontuais, a referida circular tem 

caraterísticas urbanas, nomeadamente um passeio, uma ciclovia e, sensivelmente de 

quinhentos em quinhentos metros, uma rotunda, que a liga a Moimenta da Beira, ao 

Parque Industrial e a Leomil. Esclareceu que as referidas vias poderão eventualmente 

cruzarem-se na Portela, mas não colidirão, uma vez que os nós do IC26 serão 

desnivelados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à redução significativa do valor do Orçamento, tal como já havia 

referido, reiterou ser também da opinião de que o Orçamento deveria apenas acomodar a 

dívida que o Município previsse pagar no ano em questão, reduzindo-se o seu valor para 

cerca de € 12.000.000,00 (doze milhões de euros), aproximando-se, deste modo da 

realidade, o que permitiria que a Assembleia Municipal ficasse mais habilitada a fiscalizar o 

seu cumprimento. Manifestou a opinião de que a alteração à legislação necessária para a 

realização desta redução ocorrerá brevemente. ---------------------------------------------------------- 
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----- Quanto aos projetos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos deverem ser 

prolongados por dois mandatos, assumiu que é possível que, nesse período, alguns deles 

ainda não estejam realizados. Mesmo assim, defendeu a necessidade de adoção de uma 

atitude competitiva, o que implica a conceção de projetos e ideias concretos. ------------------- 

----- No que respeita aos investimentos em parceria, mostrou-se disponível para prescindir 

de verbas destinadas a projetos para o Município, a fim de disponibilizá-las a empresas em 

desenvolvimento, que possam utilizá-las em investimentos rentáveis, comparticipados com 

fundos comunitários significativos, defendendo que a execução de projetos, por parte das 

empresas, com reduzidas percentagens de comparticipação e sem rentabilidade, é que 

empobreceram o País. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que o impulsionamento das atividades económicas, suscetíveis de gerarem 

emprego e rendimento, constitui, porventura, o maior investimento do Município, mas 

também o de maior dificuldade, atendendo a que os seus frutos demoram a aparecer. ------- 

----- Comunicou que se tem esforçado para, junto das empresas, apresentar sugestões de 

estudo de parcerias, por exemplo para a construção de infra-estruturas de frio para a 

conservação da maça, sublinhando que a Câmara Municipal só participará nas mesmas 

caso se revele indispensável. Revelou que está a trabalhar com algumas instituições no 

desenvolvimento de um projeto de escoamento de pequenas produções, cujos proveitos 

constituam um complemento no rendimento dos produtores. ----------------------------------------- 

----- No que respeita à floresta, defendeu ser irrelevante plantá-la e promovê-la, se não se 

levarem a cabo ações para a sua proteção. Neste sentido, comunicou que, na semana 
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passada, houve uma reunião onde foi aprovado um documento que permite a submissão 

de candidaturas para a limpeza de faixas das florestas, onde solicitou que transmitissem 

aos produtores que o abordassem, no sentido de planearem caminhos comuns para o 

efeito. Acrescentou que é sua intenção propor aos proprietários a transferência das suas 

propriedades, para outras pertencentes às Juntas de Freguesia ou às Organizações de 

baldios, a fim de facilitar a proteção da nossa floresta, cuja gestão é dificultada pelo tipo de 

propriedade onde ela se encontra. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao aproveitamento dos resíduos florestais para a produção de energia, 

informou que, de acordo com as informações que tem recebido, a mesma só terá 

viabilidade se for subsidiada pelo Estado, como acontece com a produção de energia 

eólica, atendendo a que os respetivos lucros não são suficientes sequer para cobrir os 

gastos com a respetiva recolha. Acrescentou que, de momento, está a recolher 

informações acerca de um equipamento de dimensões menores para o mesmo efeito, que 

parece ter alguma viabilidade económica. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente às questões sociais, e em consonância com as notas finais que fez, no 

âmbito da apresentação dos documentos previsionais, realçou que o Executivo não 

prescinde de estar próximo das questões sociais, todos os dias, ainda assim, sublinhou a 

necessidade da colaboração de todos na sinalização de situações de carência e 

emergência social. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Finalizou, assumindo que, apesar de defender que o crescimento em sociedade se 

verifica através do confronto de ideias e de posições, este período de profunda crise 
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vivenciada no País exige uma posição de cooperação e de partilha de soluções e não de 

colocação de dificuldades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, atendendo às questões suscitadas, abriu uma 

segunda ronda de inscrições para o presente ponto. ---------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, a fim de esclarecer 

que a sua intervenção não teve como propósito mostrar qualquer falta de solidariedade 

para com as restantes freguesias, compreendendo que a receita resultante do Parque 

Eólico deverá ser distribuído pelas mesmas de forma equitativa, mas sim manifestar o seu 

descontentamento perante o reduzido volume de verbas destinado à sua Freguesia, que é 

a maior, em termos de área territorial, e das que mais contribui para as receitas próprias do 

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

----- Sublinhou que, nos protocolos de cooperação técnica e financeira, respeitantes a 

obras de médio vulto a realizar na sua Junta de Freguesia, a mesma presta uma 

comparticipação de 40%. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assumiu sentir a sua Junta de Freguesia discriminada, nomeadamente em 

comparação com a de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal declarou já ter respondido à questão colocada pelo 

Presidente da Junta de Freguesia, sublinhando que já tinha reunido com o mesmo a fim de 

prestar as contribuições que entendesse acerca do investimento do Parque Eólico, 

atendendo a que o mesmo incidiria, maioritariamente, na sua Freguesia. ------------------------- 
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----- Não havendo inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a 

“Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2012, e respectivo 

Mapa de Pessoal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e Lei n.º 12-A/2008, de 27 

de Fevereiro”, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a favor e 

cinco abstenções, dos membros António José Tojal Rebelo, José Agostinho Gomes 

Correia, Luís Miguel Martins e os Presidentes das Juntas de Freguesia de Leomil e de 

Peva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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