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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZ ============================================================ 

ACTA N.º 02/10 

========== Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, 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 respectivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento e secretariada por 

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

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

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

Pinto Reis e Basílio Pureza Requeijo de Carvalho. ------------------------------------------------------ 

----- A Primeira Secretária, Teresa Adão, introduziu algumas alterações propostas à acta da 

Sessão Ordinária, realizada em Fevereiro do corrente ano, após o que, posta à votação, a 

mesma foi aprovada, por maioria, com  trinta e seis votos a favor e três abstenções dos 

membros José Ferreira, Susana Morais e o Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo.   

----- De seguida, entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da 

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

----- Tomou a palavra o membro Manuel Ferreira Pinto, começando por solicitar à Câmara 

Municipal para manter o seu empenho na efectiva realização do projecto de execução da 
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EN 323 e EN 329 – Variante a Vila Nova de Paiva. Relativamente à construção de um 

Centro Escolar no Município de Moimenta da Beira, informou considerá-lo insuficiente 

tendo em conta a extensão de cinquenta quilómetros que liga uma ponta do Concelho à 

outra, o que acarretaria dificuldades às crianças, especialmente no Inverno, uma vez que 

seria necessário efectuarem distâncias muito longas. Assim, apelou à Câmara Municipal 

que, junto das instâncias superiores e até no âmbito dos financiamentos do Quadro 

Comunitário, faça pressão no sentido de ser viabilizada a construção de mais um ou dois 

centros escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O deputado José Agostinho Gomes Correia informou que a sua intervenção iria incidir 

em duas notícias do jornal local, que poderiam lançar alguma confusão. -------------------------

----- Começou por abordar a notícia respeitante à recuperação do Bairro Social da Formiga, 

sito junto ao Bairro da Noruega, que referia que os residentes deste bairro esperaram trinta 

anos para serem proprietários e co-proprietários das casas onde habitam e que só agora é 

que a Câmara Municipal iria resolver o problema. Relativamente a este assunto, informou 

haver duas questões distintas a ter em consideração. No que respeita à evolução da 

substituição das habitações do Bairro da Formiga, por construções de raiz, esclareceu que 

a Câmara Municipal construiu cerca de vinte habitações, ao abrigo do programa PER. No 

entanto, o Instituto Nacional de Habitação encerrou este programa e só em Junho de dois 

mil e nove é que foi lançado o programa PROHABITA, pelo actual Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana (IRHU), cerca de dois anos e meio depois. Informou que já foram 

assinados os respectivos protocolos de financiamento, com vista à construção das dezoito 

habitações em falta. Informou, ainda, que, neste processo, o Executivo anterior se debateu 
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com um problema que o IRHU teve dificuldade em responder, que se prendia com o facto 

dos projectos existentes não estarem de acordo com as novas normas de construção, 

nomeadamente no que respeita à acessibilidade e à climatização. Nesse sentido, foi 

solicitado ao IRHU que, com pequenas adaptações, e mantendo os mesmos projectos, 

viabilizasse o concurso para conclusão do referido Bairro. Esclareceu que, de momento, a 

situação está estabilizada, tendo sido assinado um protocolo que contempla também a 

execução de todas as infra-estruturas, cabendo ao actual Executivo desencadear o 

respectivo processo de concurso. Relativamente ao Bairro da Noruega, lateral ao Bairro da 

Formiga, informou tratarem-se de casas concedidas pela Noruega, colocadas em terrenos 

da Câmara Municipal, no âmbito da descolonização ocorrida a seguir ao vinte e cinco de 

Abril de mil novecentos e setenta e quatro, pelo que houve sempre um estatuto um pouco 

confuso, no que respeita à sua propriedade. Não obstante, o anterior Executivo, com vista 

a criar melhores condições nessas habitações, estabeleceu um valor às mesmas, 

elaborando um pequeno regulamento e os respectivos contratos de compra e venda, e, em 

alguns casos, já foram feitas até as escrituras. Esclareceu que, quando estiver terminada a 

construção do Bairro da Formiga, existe a possibilidade de se desanexarem alguns 

terrenos e anexá-los ao Bairro da Noruega, de forma que os seus habitantes possam 

utilizá-los para quintais ou para ampliação das habitações. ------------------------------------------- 

----- Quanto à outra notícia do jornal local, informou que a mesma se refere ao projecto 

ligado à Fundação Aquilino Ribeiro, dando a ideia de que o Município não fez nada para a 

sua evolução. Contestou essa ideia, esclarecendo que neste projecto houve sempre um 

obstáculo difícil de contornar, que se prende com a forma como estas fundações 
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funcionam, onde a vontade da Presidência da Fundação praticamente impede que se 

modernizem os estatutos e os modelos de funcionamento e que o património possa ser 

partilhado e gerido em conjunto. Informou que, ainda assim, graças também a algum apoio 

dado por alguns professores catedráticos, que pertenciam ao Conselho da Fundação, foi 

possível proporcionar alguma abertura e, a tempo e horas, foi concebido um projecto 

ambicioso que, na sua opinião, deverá ser adequado ao novo período de restrições 

económico-financeiras. Informou que, não havendo um programa que pudesse financiar 

globalmente este projecto, que custa cerca de € 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 

euros), a anterior Câmara Municipal conseguiu encaixá-lo num programa para 

equipamentos culturais, que tinha como limite financeiro € 800.000,00 (oitocentos mil 

euros), tendo optado pelas componentes que lhe pareceram mais importantes: a 

reabilitação da casa do escritor, a organização da biblioteca, a casa do camponês, um 

espaço de tertúlias para a promoção de actividades culturais e arranjos exteriores. 

Relativamente ao verdadeiro Centro de Estudos de Aquilino Ribeiro, um edifício arrojado, 

de arquitectura moderna, muito oneroso, informou considerar que deveria ser integrado 

numa segunda fase. Congratulou-se pelas diligências que o Presidente da Câmara tem 

feito no sentido de mobilizar os Municípios de Sernancelhe e Vila Nova de Paiva, dada a 

sua relação com a vida e obra de Aquilino Ribeiro, considerando que seria uma grande 

conquista fazer com que esses Municípios participassem nos custos do investimento que 

se vai fazer em Soutosa. Manifestou a opinião de que estes Municípios terão que 

realmente tomar uma posição, sob pena de, se não houver uma solução deste tipo, todo o 

património ser transferido para o Museu Grão Vasco, em Viseu, o que seria muito mau, já 

que, quando foi o litígio dos dois irmãos, a Câmara Municipal se prontificou a garantir que o 
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espólio da vida e da obra de Aquilino Ribeiro ficaria no Município de Moimenta da Beira, 

para que no futuro pudessem servir toda a população. ------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Peva apelou à Câmara Municipal que faça esforços no 

sentido de tentar organizar um cronograma dos eventos que se realizam no Município de 

Moimenta da Beira, a fim de evitar situações semelhantes à que aconteceu com a prova de 

bicicletas “todo-o-terreno”, organizada pela Associação Cultural de Soutosa, que teve 

parecer negativo da Câmara Municipal por algum do seu percurso coincidir o do “todo-o-

terreno” automóvel, organizado pela Associação de Leomil, marcado para o mesmo dia. 

Informou ser da opinião de que, atendendo à escassez de eventos realizados pelas 

Freguesias, e sendo aquele o maior da sua Freguesia, a Câmara Municipal deveria ter 

chamado as partes, no sentido de, alterando alguma parte do percurso, viabilizar a 

realização dos dois eventos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo os comerciantes do Município recepcionado notificações, um pouco 

intimidadoras, do Instituto das Estradas de Portugal, para procederam ao pagamento de 

multas referentes à publicidade nas Estradas de Portugal, solicitou que a Câmara Municipal 

tome medidas, enquanto entidade licenciadora, nomeadamente através da promoção de 

acções de sensibilização. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solidarizar com a preocupação do membro Manuel Ferreira Pinto no que respeita aos 

centros escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Relativamente ao Bairro da Noruega, informou que havia um protocolo celebrado com 

as três partes intervenientes que eram a Noruega, a Câmara Municipal e a Comissão de 

Retornados. Esclareceu que a Noruega cedeu inicialmente cinco casas, posteriormente, o 

Município, com a ajuda do Senhor Isaías Tavares, membro da Comissão de Retornados, 

conseguiu a cedência de mais dez casas, tendo a Câmara Municipal fornecido o espaço e 

as infra-estruturas necessárias. Assim, esclareceu que as casas não eram propriedade 

daqueles retornados, não se tratando de uma doação, mas sim de uma cedência num 

estado de emergência. Manifestou a opinião de que os Executivos não souberam lidar com 

a situação, tendo as pessoas realizado obras nas habitações que não eram de sua 

propriedade, e algumas delas vendido as casas, sem qualquer direito, considerando-se os 

seus compradores proprietários, atendendo a que as pagaram. ------------------------------------- 

----- Sugeriu que o Senhor Presidente da Câmara Municipal disponibilize um técnico, 

periodicamente, ou mediante solicitação, com vista a serem ultrapassadas as dificuldades 

sentidas por algumas Juntas de Freguesia na utilização do material informático.  -------------- 

----- O deputado Hildérico Coutinho manifestou a sua surpresa por ter recepcionado os 

documentos respeitantes a esta sessão em papel, uma vez que tinha ficado com a ideia de 

que, futuramente, seriam utilizados os meios informáticos para o efeito, evitando-se, desse 

modo, o desperdício de papel e os custos associados, solicitando uma explicação para a 

necessidade do envio dos documentos em papel. ------------------------------------------------------- 

----- O membro Manuel Ferreira Pinto corroborou as palavras do Presidente da Junta de 

Freguesia de Paradinha, no que ao Bairro da Noruega diz respeito. Informou que o então 

Executivo, do qual era Presidente, adquiriu o terreno ao falecido Machado e estabeleceu 
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que cada um dos elementos contemplados teria que ajudar na mão-de-obra necessária 

para a base onde as casas seriam assentes. Esclareceu, ainda, que a Câmara Municipal 

desconhecia a situação de algumas vendas e sublinhou a necessidade de resolução desta 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Susana Morais lembrou que o ano de dois mil e dez foi instituído como o 

Ano Europeu Contra a Pobreza e a Exclusão Social. Neste âmbito, agradeceu à Câmara 

Municipal e ao Presidente do Agrupamento de Escolas o parecer favorável dado ao 

projecto de criação de uma turma PIEF, em Moimenta da Beira, do qual faz parte, realizado 

no âmbito da medida do Governo de acompanhamento dessas turmas, tradicionalmente 

conhecidas como turmas especiais. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu, ainda, à Câmara Municipal, pela disponibilidade em colaborar na adesão à 

iniciativa nacional de realização de uma estafeta simbólica contra a pobreza e a exclusão 

social, que terá lugar nos próximos dias cinco e seis de Maio, e alertou os Presidentes das 

Juntas de Freguesia que a mesma passará na via pública. ------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado Hildérico Coutinho, 

no que respeita à remessa dos documentos da reunião em papel, esclareceu que a mesma 

se deve ao facto de, tratando-se de documentos longos, serem de difícil leitura em suporte 

digital. No entanto, assegurou que, futuramente, ser-lhe-ão enviados todos os documentos 

por “e-mail”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deputado Hildérico Coutinho que as suas preocupações, no que respeita à via escolhida 
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para o envio dos documentos, são partilhadas pelo Executivo, verificando-se a necessidade 

de agilizar um processo de forma que cada um dos deputados que achar desnecessário 

receber os documentos em papel, informe a mesa, para que os serviços procedam em 

conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado Manuel Ferreira Pinto, no que respeita à evolução do 

Projecto de Execução da EN 323 e EN 329 – Variante a Vila Nova de Paiva, começou por 

informar que em mil novecentos e noventa e cinco havia um projecto aprovado que não foi 

executado. Esclareceu que, neste momento, o projecto tem condicionantes ambientais 

graves, por se situar na área da Rede Natura, tendo as Estradas de Portugal feito um 

estudo prévio que saía dessa área e punha o traçado dentro de Vila Nova de Paiva, com 

sete ou oito rotundas. Considerando que este traçado não serve os interesses inerentes à 

sua realização, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, 

reuniu com o Director das Estradas de Portugal, tendo expressado a sua indignação quanto 

ao facto de, por razões ambientais, estudadas à distância, em Lisboa, estar a ser impedido 

o melhoramento de uma ligação vital para o desenvolvimento dos seus Municípios. Mais 

informou que as duas Câmaras Municipais procederam à elaboração de um corredor 

alternativo, a fim de dar resposta às questões ambientais, mantendo o traçado em Rede 

Natura nos primeiros quinhentos metros, e desviando-o para a esquerda, fazendo-o passar 

entre as localidades de Peva e de S. Martinho, e rodá-lo um pouco à esquerda na 

localidade de Alhais. As Estradas de Portugal, após análise do referido corredor, 

informaram que o mesmo era inviável devido à existência de lobos do lado esquerdo do 

traçado proposto. Mais informou que, na reunião que a Associação de Municípios do Vale 
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do Douro Sul teve com o Secretário de Estado da Administração Local, entre diversas 

preocupações, foi manifestada também a preocupação com a realização deste traçado, 

tendo-se criado uma voz única sobre as prioridades rodoviárias, sendo a primeira 

prioridade a execução do IC26. Comunicou que, neste mês, a referida Associação irá ter 

uma reunião com o Ministro das Obras Públicas, onde todos os Presidentes das Câmaras 

Municipais irão informar quais as prioridades em termos de mobilidade para o Norte do 

Distrito, estando convencido que se conseguirá colocar como prioridade de todos a 

execução do IC26, e colocar, também, embora com outro grau de prioridade, estas 

questões ambientais que afectam a ligação a Viseu, bem como outras ligações do Distrito. - 

----- Relativamente aos Centros Escolares, considera a questão colocada pelo deputado 

Manuel Ferreira Pinto muito pertinente, sendo, também, de opinião que um só centro 

escolar não servirá adequadamente os interesses do Município. Informou que, apesar da 

Carta Educativa prever a execução de sete centros escolares, o Município, além da 

dificuldade financeira inerente à realização do Centro Escolar de Moimenta da Beira, 

perante a qual é necessário adequar as condições do projecto à realidade de 

comparticipação de valores elegíveis, não tem condições para avançar, por meios próprios, 

com nenhum dos outros centros escolares. Não obstante, informou ser de opinião de que o 

Município conseguirá, junto da Direcção Regional de Educação do Norte, viabilidade para 

um ou outro centro escolar, sendo, para o efeito, necessário decidir quantos e quais os 

centros escolares que se pretendem construir. Sublinhou que, de acordo com os números 

de referência, o financiamento só terá alguma viabilidade, se o centro escolar tiver, pelo 

menos, cem alunos no primeiro ciclo, o que, à excepção do Centro Escolar de Moimenta da 
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Beira, não se verifica em nenhum deles. Propôs à Assembleia Municipal que, dada a sua 

pertinência, se retome este tema numa próxima sessão. ---------------------------------------------- 

----- Quanto à problemática inerente ao Bairro da Formiga e ao Bairro da Noruega, informou 

que o Município prevê abrir o concurso para a construção das dezoito habitações em falta, 

no Bairro da Formiga, até ao Verão deste ano, tendo dois anos para a sua conclusão, após 

a qual procederá à demolição das casas existentes, viabilizando, assim, o reordenamento 

previsto para o Bairro da Noruega, que integra pequenas partes do Bairro da Formiga. 

Esclareceu que são estas as etapas necessárias para permitir que os habitantes do Bairro 

da Noruega tenham as condições com que sonham há tanto tempo. ------------------------------- 

----- No que respeita à Fundação Aquilino Ribeiro, informou que os Presidentes das 

Câmaras Municipais de Moimenta da Beira, de Vila Nova de Paiva e de Sernancelhe, 

propuseram a sua integração no Conselho de Administração, passando este a ser 

constituído por cinco membros, incluindo o respectivo Presidente. Explicou que esta 

proposta visa a promoção, por um lado, de uma responsabilidade efectiva por parte dos 

referidos Presidentes de Câmara e, por outro, de uma maior abertura e democraticidade da 

Fundação, atendendo a que, de uma forma indirecta, três dos membros do seu Conselho 

de Administração seriam escolhidos pelos habitantes dos três Municípios das “Terras do 

Demo”. Informou que é sua convicção que os Município de Vila Nova de Paiva e de 

Sernancelhe irão participar no investimento que se vai realizar em Soutosa. Demonstrou o 

seu reconhecimento por quem manteve a Fundação e sublinhou a necessidade dos três 

Municípios unirem esforços no sentido de potenciarem as suas iniciativas, alargando a sua 
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influência para lá deste espaço territorial, de modo a torná-la um grande selo da marca 

desta região. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, lamentou o facto de não 

ter sido possível a realização da prova de bicicletas, organizada pela Associação Cultural 

de Soutosa, solicitando que, futuramente, o Município seja contactado com a maior 

antecedência possível, a fim de se evitarem situações semelhantes. Apresentou toda a sua 

disponibilidade para se realizar a referida prova num próximo fim-de-semana. 

Relativamente à elaboração de um programa de iniciativas, informou que é sua intenção 

apresentar brevemente uma calendarização anual das actividades que se desenvolvem no 

Município. Aproveitou para congratular o Clube Desportivo de Leomil pela organização da 

prova de “todo-o-terreno”, que muito prestigiou o nome do Município. ----------------------------- 

----- Relativamente à taxa que as Estradas de Portugal estão a cobrar pela publicidade 

existente nas estradas nacionais, informou tratar-se de um problema que tem alguns anos, 

tendo sido infrutíferas as iniciativas da Câmara Municipal, no sentido da sua resolução. 

Comunicou que, nos contactos tidos anteriormente com as Estradas de Portugal, foi 

confrontado com a Lei e com Pareceres Jurídicos, tendo até recebido um pedido de 

colaboração para sensibilização dos utilizadores para procederem ao pagamento da 

referida taxa. Informou que, brevemente, terá uma audiência com as Estradas de Portugal, 

na qual tentará encontrar uma solução para este problema. ------------------------------------------ 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, relativamente ao 

pedido de apoio técnico, informou que os técnicos informáticos tanto servem a Câmara 
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Municipal como as Juntas de Freguesia, tendo já disponibilizado os seus serviços numa 

reunião tida com os Presidentes das Juntas de Freguesia. -------------------------------------------- 

----- Relativamente à iniciativa de combate à pobreza e à exclusão, abordada pela 

deputada Susana Morais, manifestou a sua satisfação por o Município participar e ser o 

primeiro, no Distrito de Viseu, a receber a estafeta. ----------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha agradeceu a disponibilidade dos 

serviços técnicos e esclareceu que não esteve presente na referida reunião, por motivos de 

saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, no que respeita à taxa imposta pelas 

Estradas de Portugal, informou que, não se tratando de uma taxa pela publicidade, mas 

sim pelo parecer emitido sobre a sua localização, deverá ser cobrada uma única vez e não 

todos os anos. Esclareceu, também, que a Câmara Municipal, ainda sob a sua presidência, 

decidiu aguardar que todos comerciantes pagassem a referida taxa, a fim de tomar uma 

posição. Assim, manifestou a opinião de que a Câmara Municipal deveria interceder no 

sentido da resolução deste problema e, se necessário, dar apoio jurídico aos comerciantes 

que recorram à via litigiosa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Moimenta 

da Beira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que o referido Projecto de 

Regulamento vem dar cumprimento à Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que 
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determina a sua entrada em vigor até ao dia trinta de Abril. Esclareceu que foram 

realizadas alterações a diversas taxas, tendo o valor sido fixado de acordo com o princípio 

da proporcionalidade, não ultrapassando o custo da actividade pública local ou o benefício 

auferido pelo particular. Explicou que, para a fixação destas taxas, foram tidos em conta os 

seguintes factores produtivos: a mão-de-obra necessária, as deslocações, o material e o 

expediente consumidos, o mobiliário e hardware afecto a cada colaborador, as consultas 

externas, quando for o caso, e o custo de funcionamento, de manutenção e reparação dos 

equipamentos municipais. Elucidou que, com estas alterações, pretendeu-se racionalizar 

os valores das taxas, adequando-os aos respectivos custos, assumindo o Município o seu 

custo social. Comunicou que o Município, na determinação do valor das taxas, teve como 

referência a estimativa de custos realizada por um especialista, que foi requerida pela 

Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, com vista a uma harmonização de preços 

no seu espaço territorial. Informou que, no referido Projecto de Regulamento, a Câmara 

Municipal consagra algumas reduções e isenções como forma de incentivo à recuperação 

do património edificado e à utilização de bens e serviços que beneficiam a população, 

nomeadamente dos equipamentos desportivos e do cinema. Revelou que, neste âmbito, a 

Câmara Municipal está a estudar outras iniciativas como formas de incentivo. Informou que 

a Câmara Municipal entendeu conceder uma redução de 50% na apreciação de projectos, 

por exemplo, a quem antes pedir uma informação prévia, o que possibilitará o 

aconselhamento do respectivo promotor, evitando-se, assim, alguns erros. Esclareceu que, 

ao nível das taxas urbanísticas, se verificou uma grande diferença na taxa pela realização, 

manutenção e reforço de infra-estruturas urbanas, que anteriormente não era aplicada e 

que agora tem no seu cálculo o coeficiente de incidência infra-estrutural com o objectivo de 
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condicionar o seu valor à existência ou não de infra-estruturas. Relativamente à taxa pela 

compensação de não cedência de parcelas para implantação de espaços verdes e 

equipamentos de utilização colectiva, informou que este Regulamento prevê a indexação 

do valor das compensações à área a edificar, de acordo com o zonamento do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, isto é, a taxa será mais elevada em zonas onde os 

terrenos têm maior valor. Informou que o referido Regulamento, enquanto esteve sujeito à 

apreciação pública, teve um reparo de um munícipe quanto à existência de um lapso na 

numeração dos seus capítulos e à falta de fundamentação das reduções e das isenções, 

tendo sido ultrapassadas estas irregularidades. Esclareceu, também, que a Câmara 

Municipal irá dar conhecimento, ao referido munícipe, do resultado final dos procedimentos 

adoptados e republicar todo o documento na sua redacção final. Agradeceu aos 

colaboradores da Câmara Municipal que prestaram o seu apoio na elaboração deste 

Regulamento. Esclareceu que este documento foi aprovado por maioria, com a abstenção 

do Vereador Jorge de Jesus Costa, fundamentada no alegado aumento exagerado dos 

valores das taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador Jorge de Jesus Costa, ao qual foi dada a palavra com vista ao 

esclarecimento da sua posição quanto ao referido Regulamento, informou que, embora 

compreendesse a necessidade de actualização das taxas existentes e de introdução de 

novas taxas, identificou situações na referida tabela que lhe pareceram gravosas, pelo que 

se absteve na respectiva votação. Começou por dar o exemplo da construção de uma 

habitação unifamiliar sita em espaço urbano, com a área de quatrocentos e cinquenta 

metros quadrados, que teria o custo de € 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro euros), 

em taxas acumuladas e que, pela nova tabela, terá o custo € 690,00 (seiscentos e noventa 
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euros), verificando-se um agravamento de 50%, devido à aplicação da taxa pelas infra-

estruturas no valor de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco euros). No mesmo exemplo, 

informou que, se a habitação se localizar em área servida pela rede de abastecimento 

domiciliário de água e saneamento, então a taxa de infra-estruturas subirá para € 900,00 

(novecentos euros), o que corresponde ao dobro do valor de todas as taxas acumuladas, e 

a um aumento de mais de 200% no valor das taxas, a suportar pelo munícipe. Informou 

que, nas construções fora da área urbana, o valor das taxas sofrerá um agravamento 

superior a 100%. Referiu, também, o exemplo de um empresário que pretenda construir um 

estabelecimento de bebidas, com uma área de cento e vinte metros quadrados, que 

anteriormente pagaria em taxas acumuladas cerca de € 200,00 (duzentos euros), passando 

agora a pagar € 369,00 (trezentos e sessenta e nove euros), o que equivale a um aumento 

de 85%. Comunicou que alguém que pretenda lotear um prédio terá a sua situação 

também muito agravada, fornecendo o seguinte exemplo: uma operação urbanística com 

dezasseis lotes, sem efectuar todas as cedências de áreas para espaços verdes e 

equipamentos de utilização colectiva, anteriormente custaria €10.000,00 (dez mil euros) e 

passará a custar 16.000,00 (dezasseis mil euros), o que corresponde a um agravamento de 

60%. Concluiu, assim, que este Regulamento não constitui um incentivo, nem será a 

melhor forma de dinamizar a economia local. ------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu o período de inscrições para o debate 

sobre este ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado António José Tojal Rebelo, começando por manifestar a 

opinião de que o valor da taxa de infra-estruturas urbanísticas a aplicar à indústria é um 
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sinal contraditório ao espírito que preside à Câmara Municipal, no que respeita à vontade 

de dinamizar a actividade industrial e comercial no Município. Manifestou a opinião de que 

as taxas a pagar pelos industriais constituirão um peso muito elevado, atendendo à 

dimensão das suas infra-estruturas e ao facto de serem mais elevadas do que para a 

habitação. Relativamente ao Pavilhão Gimnodesportivo, questionou em que escalão se 

inserem os utilizadores que sejam alunos do segundo e do terceiro ciclos. Lembrou que o 

Ministério da Educação rasgou um protocolo que existia com a Câmara Municipal, para o 

financiamento daquele equipamento, acto que, no seu ponto de vista, requer uma tomada 

posição da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro João Moura questionou se efectivamente há ou não um aumento das taxas 

municipais e, tendo em consideração a actual conjuntura económica e social local, se a 

Câmara Municipal visa com esse aumento uma maior realização de receitas. ------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a opinião de que, em termos de 

enquadramento estratégico, este Regulamento está muito bem conseguido. Relativamente 

ao incentivo à reconstrução, considera que é uma óptima medida, atendendo a que a 

construção desmedida tem descaracterizado as nossas Aldeias e Vilas. Quanto à redução 

do custo das informações prévias, considera-a uma medida que possibilita a orientação do 

munícipe no sentido de evitar erros. No que respeita à taxa pela exploração dos inertes, 

informou considerar que deveria ser mais elevada, por se tratam de recursos não 

renováveis, cuja extracção representa custos para o ambiente e para as gerações 

vindouras. Relativamente à abstenção do Vereador Jorge de Jesus Costa, informou 
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entender que onerar as taxas das construções e reduzir as taxas das reconstruções são 

duas medidas que, em conjunto, visam incentivar a reconstrução. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, relativamente à intervenção do vereador Jorge de 

Jesus Costa, esclareceu que os exemplos mencionados foram por si fornecidos, no sentido 

de elucidar a Câmara Municipal sobre os efeitos dos aumentos das taxas. No que respeita 

à taxa pela utilização de infra-estruturas, informou considerar que a sua aplicação é uma 

questão de justiça, devendo ser cobrada a quem de facto usufrui dessas infra-estruturas, e 

que o Município necessita dessa receita para auxiliar o pagamento dos respectivos custos 

de construção e manutenção, assumindo só o seu custo social. Informou que, para um 

munícipe que pretenda construir uma habitação de seiscentos e vinte e dois metros 

quadrados, com o custo aproximado de € 200.000,00 (duzentos mil euros), não constituirá 

um impedimento pagar em taxas o valor de € 1.183,00 (mil cento e oitenta e três euros), 

defendendo que os valores das taxas deste Regulamento não constituem nem um 

incentivo, nem um impedimento à construção. ------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, relativamente à taxa de infra-

estruturas urbanísticas a aplicar à indústria, esclareceu que o seu valor se manteve, só 

foram indexados na fórmula a área da construção, o número de lotes, as unidades de 

ocupação e o prazo de execução das obras, dando mais justiça a este Regulamento. 

Informou que a maioria dos regulamentos prevê um valor muito mais elevado para as 

indústrias, já que o entendimento geral sobre esta matéria é que a indústria, o comércio e 

os serviços, nas taxas e tarifas devem, de alguma maneira, suportar aquilo que se pode dar 

às pessoas e às famílias. Não partilhando desse entendimento, esclareceu que pretende 
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com este Regulamento atribuir às taxas alguma justiça, sem que as mesmas sejam 

impeditivas do desenvolvimento da actividade económica. ------------------------------------------- 

----- Relativamente ao facto da Direcção Regional de Educação do Norte não comparticipar 

no Pavilhão Gimnodesportivo, esclareceu que já manifestou o seu desacordo, aguardando, 

de momento, que a mesma opte por uma de duas soluções: concretizar a referida 

comparticipação ou comparticipar as despesas inerentes à utilização desse equipamento 

por parte dos alunos. Mais informou que, em função da posição que a Direcção Regional 

de Educação do Norte tomar, a Câmara Municipal concederá, ou não, a isenção da 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo por parte dos alunos do segundo e do terceiro 

ciclos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro João Moura, apesar de não ter um estudo rigoroso sobre o 

valor do aumento global das taxas, esclareceu que efectivamente há um aumento, 

nomeadamente pela sua redistribuição. Informou, ainda, que, não havendo uma utilização 

exaustiva das reduções e das isenções previstas, o que lamentará, o Município ficará com 

um saldo favorável desta tabela de taxas. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à taxa dos inertes, aludida pelo Presidente da Assembleia Municipal, 

informou considerar o seu valor equilibrado, atendendo a que este sector tem uma 

componente social e uma componente de desenvolvimento importantes para o Município. 

No entanto, caso se verifique que se justifica um aumento, facilmente a Assembleia 

Municipal deliberará nesse sentido. Reconhecendo a dificuldade de aplicação desta taxa, 

informou que a Câmara Municipal pretende basear-se no volume de escavação, conhecido 
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aquando do respectivo licenciamento, bem como proceder periodicamente à confirmação 

desse volume para eventuais actualizações. -------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo, perante as palavras do Presidente da Câmara 

Municipal, defendeu o agravamento do valor da taxa pela não cedência de parcelas para 

instalação de equipamentos públicos e espaços verdes em loteamentos novos, uma vez 

que se está a diminuir a qualidade da habitação. -------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal clarificou que a compensação pela não cedência 

de parcelas para instalação de equipamentos públicos e espaços verdes, de acordo com a 

Lei, só é aplicada quando não se justifique essa cedência, como é o caso de pequenos 

loteamentos cujos espaços, disponíveis para cedência, são cantos que não têm qualquer 

utilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia informou que, apesar de perceber as 

interrogações colocadas pelo Vereador Jorge de Jesus Costa, irá votar a favor deste 

Regulamento, sendo a favor da aproximação das taxas aos custos reais dos serviços, 

atendendo a que os recursos dos Municípios são cada vez menores e há a necessidade de 

ser criada sustentabilidade nas governações, conforme estipulam a Lei das Finanças 

Locais e algumas directivas comunitárias. Esclareceu que com este Regulamento há 

sempre a possibilidade de ser promovida justiça social, através do recurso ponderado às 

excepções ali previstas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal disponibilizou a sua ajuda para a elaboração dos 

regulamentos e tabelas de taxas das Juntas de Freguesia, propondo, para o efeito, a 

elaboração de uma matriz. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Carlos Bento congratulou-se com a aplicação da taxa pelas infra-

estruturas urbanísticas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Projecto de Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Moimenta da Beira, tendo o mesmo 

sido aprovado, por maioria, com trinta e oito votos a favor e com a abstenção do deputado 

António José Tojal Rebelo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Às treze horas, o Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para 

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

----- Entrou-se no Ponto Dois, com vista à “Apreciação, discussão e votação dos 

documentos de Prestação de Contas de 2009”. ---------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que o Órgão Executivo é 

obrigado a submeter à apreciação da Assembleia Municipal o documento de prestação de 

contas, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Começou por analisar um quadro comparativo com o ano de dois mil e oito, 

informando que a execução do orçamento da receita foi superior a 39%, face ao ano de 

dois mil e oito, e que houve um aumento de 1% nas receitas correntes, e um aumento de 
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97% nas receitas de capital, devendo-se este último à contratação de um empréstimo de 

capital, contraído no âmbito do plano de recuperação da dívida. Comunicou que a 

execução do orçamento na despesa teve um acréscimo de 38%, relativamente ao ano de 

dois mil e oito, tendo-se verificado um aumento de 52% na despesa corrente, e de 23% na 

despesa de capital. Assim, concluiu que foi violado o princípio do equilíbrio orçamental, 

uma vez que as despesas correntes sofreram um acréscimo de 52%, enquanto as receitas 

correntes tiveram apenas um acréscimo de 1%, o que significa a eventual prática de uma 

infracção financeira sancionatória, prevista na alínea b), do artigo 65.º, da Lei n.º 98/87, de 

26 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comparando a previsão com a execução, esclareceu que houve uma revisão do 

orçamento no montante de € 3.578.000,00 (três milhões, quinhentos e setenta e oito mil 

euros), devido ao empréstimo PREDE, no valor de € 4.778.861,00 (quatro milhões, 

setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um euros). Informou que houve 

uma taxa de execução do orçamento da receita, face ao orçamento corrigido, de 63,43%, e 

uma taxa de execução do orçamento da despesa, face ao orçamento corrigido, de 63%. ---- 

----- Analisando as receitas correntes, constatou que os passivos financeiros tiveram, no 

ano de dois mil e nove, um significado muito maior do que todas as outras receitas, devido 

à contratação do empréstimo acima referido. Esclareceu que o aumento de 20,5%, nas 

despesas com pessoal, não corresponde a um aumento líquido, mas sim também a algum 

pagamento de despesa anteriormente ocorrida, que não foi orçamentada. Informou que o 

total da despesa corrente é de € 8.387.552,27 (oito milhões, trezentos e oitenta e sete mil, 

quinhentos e cinquenta e dois euros e vinte e sete cêntimos) e que o total da despesa de 
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capital é de € 7.082.834,54 (sete milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro 

euros e cinquenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 

----- Referiu que houve uma taxa de execução das Grandes Opções do Plano de 55,98%, 

que resulta de uma taxa de execução do Plano Plurianual de Investimentos, no orçamento 

corrigido, de 43,40%, e de uma taxa de execução do Plano de Actividades Municipal, no 

orçamento corrigido, de 69,68%. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao Balanço, informou que há um aumento claro de endividamento da 

Câmara Municipal e uma diminuição, ainda que ligeira, da dívida aos fornecedores de 

conta corrente e fornecedores de imobilizado. ------------------------------------------------------------ 

----- Assim, informou que há dificuldade de comparar o ano de dois mil e nove ao de dois 

mil e dez, atendendo a que no corrente ano, além de o Município não poder contrair 

nenhum empréstimo, ainda se propõe alcançar o objectivo de redução de 10% da sua 

dívida, sob pena de ser penalizado pelo limite que violou. Informou que, além destes 

constrangimentos, o Município, muito possivelmente, terá ainda dificuldades na aprovação 

de qualquer financiamento junto do Tribunal de Contas ou da banca e na aprovação de 

contratos-programa. Esclareceu que os empréstimos à banca, a acontecerem, servirão só 

para complemento de financiamentos que o Município tenha do exterior. ------------------------- 

----- Informou que o limite de endividamento líquido do Município, em dois mil e nove, era 

de € 8.335.702,30 (oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e dois euros e 

trinta cêntimos), tendo ocorrido uma violação no valor de € 2.612.410,21 (dois milhões, 

seiscentos e doze mil, quatrocentos e dez euros e vinte e um cêntimos). ------------------------- 
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----- Relativamente ao endividamento de médio e longo prazo, informou que o seu limite 

era, em dois mil e nove, de € 6.668.561,84 (seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 

quinhentos e sessenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), tendo se verificado a sua 

violação no valor de € 724.895,95 (setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e 

cinco euros e noventa e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que, para efeito do endividamento líquido, não são considerados os valores 

dos proveitos diferidos que são valores que têm que ser contabilizados, relativos a 

subsídios que o Município já recebeu pelas obras que executou. ----------------------------------- 

----- Relativamente à demonstração de resultados, informou que o resultado líquido do 

exercício do ano de dois mil e nove foi negativo, no valor de € 1.043.201,80 (um milhão, 

quarenta e três mil, duzentos e um euros e oitenta cêntimos), o que se deveu, 

principalmente a um aumento de 79% no fornecimento de serviços externos, a um aumento 

de 27% dos custos com pessoal, a um aumento de 9% dos subsídios correntes, a um 

aumento de 137% dos subsídios de capital e a um aumento de 723% nos custos com a 

água, relativamente ao ano de dois mil e oito, que não representa um consumo real durante 

o ano de dois mil e nove, mas sim a assunção de encargos de água relativo a esse ano e a 

anos anteriores. Relativamente à análise de custos, informou que os juros e as comissões 

bancárias sofreram um aumento de 18%. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à análise de proveitos, informou que as vendas e prestações de 

serviços tiveram apenas um aumento de 2%, os impostos e taxas tiveram uma diminuição 

de 1% e as transferências e os subsídios obtidos tiveram um aumento de 7%. ----------------- 
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----- Apresentados os documentos de prestação de contas do ano de dois mil e nove, nos 

termos do Ponto 2.7.3 do POCAL, o Presidente da Câmara Municipal apresentou a 

proposta do resultado líquido do exercício do mesmo ano, no montante negativo de € 

1.043.201,80 (um milhão, quarenta e três mil, duzentos e um euros e oitenta cêntimos), a 

ser levado a resultados transitados até que possa vir a ser compensada por resultados 

positivos futuros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu o período de inscrições para o debate 

sobre este ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado José Agostinho Gomes Correia, começando por informar 

que considera esta situação de défice gravosa, acreditando, no entanto, que o Executivo irá 

ultrapassá-la com a competência, os recursos, a inteligência e a cooperação de que 

dispõe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que a contracção do empréstimo para redução da dívida, visou aliviar a 

situação das empresas fornecedoras deste Município, tendo agravado a situação de défice 

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

----- Relativamente ao objectivo de poupança e de redução de 10% da despesa, informou 

considerá-lo ambicioso, mas não impossível, devendo, para o efeito, serem discutidas as 

opções que o Executivo deverá fazer, sem pôr em perigo a estratégia de desenvolvimento 

do Município. Neste sentido, sublinhou a necessidade de reprogramação de investimentos 

comparticipados e de redução das despesas correntes, as últimas responsáveis por grande 

parte da dívida a pagar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Enfatizou a necessidade do Estado harmonizar as taxas existentes e, baseando-se no 

princípio de subsidiariedade, deixar de fazer depender o seu valor do volume habitacional, 

o que faz com que, por exemplo, a taxa de resíduos seja três ou quatro vezes maior nesta 

região do que no litoral. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou ser de opinião de que o Tribunal de Contas não deixará de visar empréstimos 

destinados a investimentos comparticipados por fundos comunitários e que a banca 

continuará a concedê-los. Manifestou a opinião de que o Estado não deverá utilizar 

condicionamentos nos contratos-programa. --------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou a necessidade de serem geridas algumas situações existentes na área do 

contencioso, de forma a serem apurados eventuais encargos imprevistos, disponibilizando 

a sua colaboração para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou da sua expectativa no acesso a receitas excepcionais com alguns grandes 

investimentos, nomeadamente os Parques Eólicos, que depois de estarem a funcionar, 

poderão dar um valioso contributo para o Município superar esta situação. ---------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo constatou que nunca o Município pagou tão 

pouco de despesa de capital, no conjunto de dois meses, Novembro e Dezembro do ano 

de dois mil e nove, o que provocou um maior desequilíbrio financeiro, considerando este 

fato uma manobra política. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

manifestar a opinião de que o valor das verbas a atribuir às associações deverá depender 

da dimensão do seu contributo para o Município. -------------------------------------------------------- 
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----- Questionou se a qualidade da água  fornecida pelas Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, que tem dado um prejuízo enorme ao Município, é mais elevada do que a do próprio 

Município, anteriormente utilizada. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou, ainda, qual a percentagem de execução financeira das contas em relação 

ao Plano e ao Orçamento aprovados em dois mil e oito. ----------------------------------------------- 

----- Indagou, ainda, qual o valor real da dívida do Município de Moimenta da Beira. ---------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal, começando por saudar as 

palavras de solidariedade e de co-responsabilidade do deputado José Agostinho Gomes 

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

----- Manifestou a sua preocupação pelo facto da dívida, nos últimos três anos, ter 

acompanhado o valor da execução orçamental. Indagou quais as consequências para o 

Município no caso da interpretação do Presidente da Câmara Municipal, e dos serviços, em 

relação à redução de 10% da dívida, não estar correcta. Questionou se a redução da dívida 

será de cerca de € 260.000,00 (duzentos e sessenta mil euros), até ao final deste ano, e 

qual será a estratégia que o Executivo pretende adoptar para o efeito. Indagou como o 

Executivo pretende reduzir a dívida que tem aumentado progressivamente nos últimos 

quinze anos. Questionou, ainda, sobre qual a situação do Município se grande parte dos 

processos em contencioso degenerarem em encargos. ------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal apelou à colaboração da Assembleia Municipal na 

procura de uma estratégia de combate à situação de dívida em que o Município se 

encontra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em resposta ao Presidente da Assembleia Municipal, afirmou estar convencido de que 

é possível diminuir a dívida em 10%, apesar de ser muito difícil. ------------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, agradeceu a sua 

disponibilidade para ajudar o Executivo. Disse, no entanto, que vislumbra alguma 

dificuldade quanto ao visto do Tribunal de Contas nos contratos de financiamento e, 

também, na concessão de crédito por parte da banca. ------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, informou que o seu ponto de 

vista quanto às despesas de capital não está correcto, clarificando que o que o Presidente 

da Câmara faz é dar directrizes políticas e não jogar com os números. Começou por 

informar que, no mês de Novembro, o Município pagou os subsídios de Natal e alguns 

empréstimos, uma despesa avultada, o que fez com que pagasse apenas € 87.000,00 

(oitenta e sete mil euros) de despesas de capital. Esclareceu que o Executivo poderia não 

pagar qualquer despesa de capital nos meses de Novembro e de Dezembro, se tivesse 

optado por pagar as despesas de água, que não pagou durante o ano, ou as despesas de 

transportes escolares, que não pagou desde o início do ano lectivo. Concluiu que não 

contribuiu nada para melhorar, nem para piorar, os números apresentados e que não era 

possível remediar o desequilíbrio financeiro na gestão destes dois meses.  ---------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Passô, informou que o Município pretende ser 

mais rigoroso na atribuição de verbas às associações, em função do seu desempenho. Não 

obstante, sublinhou a importância das actividades promovidas por essas associações para 

o desenvolvimento do Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
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----- No que respeita à qualidade da água fornecida pela empresa Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, informou que a mesma é monitorizada diariamente, admitindo que 

será de melhor qualidade do que a que o Município tem. No entanto, clarificou que, apesar 

de não haver problemas de qualidade, há problemas de custos, tanto para o Município 

como para a própria empresa, uma vez que esta região não tem dimensão suficiente para 

rentabilizar o investimento, o que faz com que se pratiquem preços elevados. Neste 

contexto, informou da necessidade de ser realizada uma perequação de forma a ser 

aplicada subsidiariedade na água e nos resíduos, já implementada, por exemplo, na 

electricidade, de modo a serem aplicados os mesmos preços independentemente do 

número de utilizadores na região em causa. Informou, ainda, que tem estado a decorrer o 

início das negociações para a atribuição, à mesma empresa, da distribuição de água em 

baixa, estando ainda em avaliação a sua concretização, uma vez que teme que daí possa 

resultar outro problema. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que a percentagem de execução é concretamente 63%, entre a execução 

de capital e corrente, sendo o valor da dívida € 14.300.000,00 (catorze milhões e trezentos 

mil euros), podendo esta vir a ser acrescida do que resultar do contencioso e de mais 

alguma dívida com pouco significado. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Assembleia Municipal, informou que, se o Município for 

penalizado imediatamente, a Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL) descontará 

todos os anos 10% do valor do seu Fundo de Equilíbrio Financeiro, que representa cerca 

de € 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil euros), até fazer os € 2.600.000,00 (dois 

milhões e seiscentos mil euros), que é o montante referente à violação. Salientou que, se 
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durante três anos, o Município conseguir reduzir o valor da violação do valor da dívida total, 

a DGAL reembolsa o valor anteriormente descontado, caso contrário, esse valor é perdido 

definitivamente. Comunicou que, tendo colocado a possibilidade desta redução do valor 

dívida, a DGAL informou que nenhum Município o tinha conseguido. Sublinhou que esta 

situação, além de uma imposição legal, é também uma obrigação que o Município tem para 

o seu desenvolvimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão do contencioso, informou que os processos mais 

preocupantes são os com a empresa Jeremias de Macedo, por representarem um valor 

muito elevado, não havendo nenhuma garantia de que consiga levar a cabo o acordo que 

está a tentar realizar fora dos Tribunais. Mesmo conseguindo a concretização deste 

acordo, sublinhou a necessidade de deferir os respectivos pagamentos no tempo. 

Comunicou que o valor que é pedido em contencioso ultrapassa os € 2.000.000,00 (dois 

milhões de euros). Informou, ainda, que a empresa Higino Pinheiro meteu uma acção no 

Tribunal contra a Câmara Municipal, pedindo mais de € 400.000,00 (quatrocentos mil 

euros), relativos a trabalhos supostamente feitos na estrada que liga Moimenta da Beira a 

Nagosa. Comunicou que a referida empresa concordou em retirar a acção do tribunal, no 

sentido de se realizar uma tentativa de acordo, que está, de momento, em avaliação. -------- 

----- Manifestou, também, a sua preocupação com os processos de expropriação, sobre os 

quais a Câmara recebeu, nos últimos dias, acórdãos arbitrais com valores incomportáveis. 

Por exemplo, por menos de metade do terreno necessário para o Complexo Desportivo, os 

árbitros peritos nomeados pelo Tribunal dizem que a Câmara Municipal deve pagar por ele 

cerca de € 500.000,00 (quinhentos mil euros) e que, por parte do terreno necessário para a 
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construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, a Câmara Municipal deve pagar cerca 

de € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros). Nestes termos, informou que a Câmara 

Municipal terá que enfrentar uma situação muito difícil se o Tribunal a obrigar a pagar estes 

valores, para os quais só tem dois depósitos que perfazem o total de € 110.000,00 (cento e 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação os documentos de Prestação 

de Contas de dois mil e nove e a aplicação de resultados, tendo os mesmos sido 

aprovados, por maioria, com trinta e sete votos a favor, e com as abstenções do Presidente 

da Junta de Freguesia de Peva e do Presidente da Junta de Freguesia de Passô. ------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu o “Período de Intervenção do Público”. ---- 

----- Tomou a palavra o deputado António José Rebelo Tojal, como munícipe, informando 

ter lido uma notícia num jornal que o preocupou, que referia que dois dos deputados da 

Assembleia Municipal estão a dormir nas sessões e a ler revistas. Posto isto, apelou a 

todos os membros que seja elevado o nível das Assembleias Municipais, em cujas sessões 

efectivamente se trabalha. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

  

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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