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

ANO DE DOIS MIL E DOZE =============================================== 

ATA N.º 04/2012 

========== Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, realizou-

se, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente 

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

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

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

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

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

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: João Paulo dos 

Santos Moura, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Maria Modesta Figueiredo Silva, Paulo 

Alexandre Alves e Silva, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano, Susana Duarte Morais, 

Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, Basílio Pureza Requeijo de Carvalho, 

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

Presidente da Junta de Freguesia de Rua, António Manuel Pinto da Silva, e Presidente da 

Junta de Freguesia de Sever, Marcelino Ramos Ferreira. --------------------------------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da sessão ordinária, realizada em vinte e 

sete de abril, último, a mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos seguintes 

membros: José Agostinho Gomes Correia, António Francisco Pinto Reis, Hildérico José 

Lopes Pereira Coutinho e Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso. --------------------------------- 
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----- Após introdução de algumas alterações à ata da sessão ordinária, realizada em vinte e 

sete de junho, último, a mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos seguintes 

membros: António José Tojal Rebelo, Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Joaquim 

Filipe Santos Rodrigues, Carlos Alberto de Meneses Bento, Hildérico José Lopes Pereira 

Coutinho, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso, e Presidente da Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes. ----------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que está disponível, na Secção de 

Expediente da Câmara Municipal, a decisão da Assembleia Municipal de Lamego 

respeitante ao Estudo da Carta Hospitalar sobre o Hospital de proximidade de Lamego, 

para consulta de quem não a tenha recepcionado por e-mail. ---------------------------------------- 

----- Informou os membros da Assembleia Municipal que lhes enviará, por e-mail, o ofício 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no qual é remetido um questionário 

sobre a reforma da organização judiciária e que o mesmo estará também disponível para 

consulta na Secção de Expediente da Câmara Municipal. --------------------------------------------- 

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

Municipal aberto uma ronda de inscrições, solicitando que as intervenções sejam feitas 

com a maior brevidade possível, atendendo à complexidade dos pontos que serão 

discutidos na Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins, tendo tido conhecimento de uma 

renegociação das rendas de energias renováveis, realizada no âmbito do memorando de 

entendimento com a Troika, que se traduzirá na diminuição das receitas previstas pelos 

promotores dos parques eólicos, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se 
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existe alguma informação acerca da eventual intenção de cancelamento ou renegociação 

da construção do Parque Eólico Douro Sul, por parte do seu promotor, qual a expectativa 

do Executivo e quais as metas que estão a ser traçadas para estes possíveis cenários. ----- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis começou por manifestar a sua satisfação 

pela presença de vários munícipes, interessados nos assuntos que serão hoje debatidos, 

lembrando que a sua proposta de realização das sessões num horário pós laboral tinha 

sido apresentada, em sessões anteriores, precisamente no sentido de viabilizar uma maior 

participação da população nas sessões da Assembleia Municipal. ---------------------------------- 

----- Apresentou os seus parabéns à Câmara Municipal pela realização da Expodemo - 

Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da Região, que apenas peca por tardia, 

sublinhando a necessidade de, cada vez mais, não serem apenas questionados os custos 

deste tipo de atividades, mas também avaliado o alcance dos seus objetivos. Sugeriu que o 

aludido evento seja realizado bianualmente, em datas bastante afastadas, viabilizando-se, 

desde modo, a divulgação do Concelho e uma reflexão, por parte dos agentes económicos 

participantes, acerca do que poderá ser melhorado. ---------------------------------------------------- 

----- Considerando que a caraterização do Concelho é o caminho para o seu 

desenvolvimento, lamentou que não tenha sido dada resposta à proposta que apresentou, 

na última sessão, ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, cujo interesse foi 

reconhecido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de ser 

disponibilizada, antes da presente sessão, informação sobre “1 – O número de empresas 

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

perdidos no Concelho nos últimos três anos; 3 - O tipo de atividade prevalecente nas 
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empresas que encerraram nos últimos três anos; 4 - O número de postos de trabalho 

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

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

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

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

----- A deputada Ana Cristina Conde Rebelo Gouveia, na senda do que já foi dito por outros 

deputados, louvou a iniciativa de realização do evento “Expodemo – Mostra de Produtos, 

Atividades e Serviços da Região”. Ressalvou que, a reiterar-se, este evento deverá ser 

realizado no espaço da feira, evitando-se, deste modo, transtornos e incómodos no que 

respeita à circulação de veículos, e aquando da realização da festa em honra de S. João, 

por uma questão de economia de despesas, nomeadamente no que respeita à iluminação. 

Indagou quais os custos que a Câmara Municipal suportou com a sua organização. ---------- 

----- Sublinhou que a atuação do Município deverá também passar pela resolução de 

problemas prioritários, dando como exemplo a necessidade de reparação da estrada de 

Aldeia de Nacomba para Semitela, que, no início daquela povoação, está muito degradada.  

----- O deputado Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, estando de partida para Luanda, 

apresentou a sua resignação, despedindo-se do cargo de deputado da Assembleia 

Municipal, que classificou como uma experiência muito gratificante, agradecendo ao PSD 

local, na pessoa do Dr. Manuel Ferreira Pinto, que o convidou para o mesmo. Acrescentou 

que a mesma experiência lhe permitiu um entendimento mais aprofundado das dificuldades 

desta terra, incutindo-lhe, de uma forma mais vincada, a necessidade de contribuir para o 

seu desenvolvimento, considerando que a melhor forma de o fazer é precisamente o que 
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tem feito o Senhor Presidente da Câmara Municipal, usando uma lógica de comércio. 

Acrescentou que, nesta senda, promoveu alguns produtos locais de excelência no Porto, 

como a alheira, a maça de Moimenta da Beira, o queijo da Lapa e o espumante Terras do 

Demo, e dada a posição que ocupará em Luanda, irá aconselhar os produtores locais 

sobre produtos gourmet e vinhos, pelo que, se até lá, a Cooperativa não conseguir levar o 

seu espumante para Angola, quase garantidamente, o mesmo entrará pela sua mão. 

Defendeu, ainda, que o sentimento de solidariedade e de ajuda aos produtores e 

comerciantes locais deverá ser também incutido à população local, de modo a que a 

mesma dê preferência ao consumo dos seus produtos. ------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado António Francisco 

Pinto Reis, informou que necessitará de mais cerca de quinze dias para lhe facultar as 

informações solicitadas, atendendo à dificuldade em conseguir algumas delas. ---------------- 

----- Solicitou ao deputado Hildérico José Lopes Pereira Coutinho seu pedido de resignação 

formal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cidadãos presentes nesta sessão, interessados pelos assuntos que serão debatidos na 

Ordem do Dia, exortando-os a estarem presentes mais vezes, defendendo que a 

democracia vive muito do conhecimento e da participação de cada um nas questões 

públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, observou que as empresas de 

exploração de energias alternativas, nomeadamente de energia eólica, estão a ter algumas 

dificuldades de financiamento, à semelhança das demais, e que, de acordo com notícias 
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públicas, estão já proceder a alguns cortes nas rendas para a produção eólica, estando 

convicto que, a não existirem essas dificuldades, a empresa Ventinveste já teria avançado 

com o projeto do Parque Eólico Douro Sul. Ainda assim, informou não existir nenhum 

indicador objetivo que diga que as condições protocoladas se irão alterar substancialmente, 

continuando a aludida empresa a manifestar vontade em concretizar o projeto, em princípio 

no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às consequências advenientes das alterações nas condições de exploração do 

aludido parque eólico, nomeadamente dos benefícios para os particulares, para as juntas 

de freguesia e para a própria Câmara Municipal, comunicou que o Município, à exceção de 

uma percentagem de 2,5% sobre o valor da faturação, que lhe será entregue, que poderá 

sofrer o abaixamento que vier a ser tido em consideração para as rendas, não está 

disponível para renegociar outras condições, que considera favoráveis à aludida empresa, 

não fazendo, portanto, perigar a existência do parque. Informou considerar que o mesmo 

raciocínio deverá ser estendido às juntas de freguesias e aos privados, ressalvando, ainda 

assim, que é a eles que compete essa decisão, enquanto agentes autónomos. ---------------- 

----- Assim, observou que as verbas previstas para o aludido parque eólico continuam a ser 

as mesmas, ou seja, € 10.000,00 (dez mil euros) por megawatt, acrescidos de cerca de € 

200.000,00 (duzentos mil euros), negociados como contrapartida, 2,5% do valor da 

faturação anual do Parque Eólico Douro Sul e, ainda, o financiamento de um programa 

para o desenvolvimento económico da serra, ao longo de toda a existência do mesmo 

parque, estimada nos documentos em vinte anos, na ordem dos € 50.000,00 (cinquenta mil 
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euros), por ano, de forma a serem compensados alguns impactos ambientais menos 

positivos, ou mesmo negativos, do investimento. -------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com a felicitação do deputado António Francisco Pinto Reis relativa à 

Expodemo - Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da Região, em nome dum conjunto 

de empresas, instituições e pessoas, que se envolveram afincadamente na sua 

organização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que a simbiose deste tipo de iniciativa, que coloca à disposição do público 

concomitantemente os produtos e a cultura de Moimenta da Beira, distingue o nosso 

Concelho e contribui para valorizar a autoestima dos nossos produtores, dando-lhes a 

percepção de que são capazes de fazer e fazer bem, tendo esta motivação impacto em 

termos económicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que os vários agentes económicos consideram que o referido evento deve 

ser realizado anualmente, com o que concorda, ainda assim, assegurou que irá levar à 

consideração de todos os envolvidos a sugestão para a sua realização bianual. --------------- 

----- Em resposta à proposta da deputada Ana Cristina Conde Rebelo Gouveia, 

relativamente à realização da Expodemo - Mostra de Produtos, Atividades e Serviços da 

Região, sublinhou que a Câmara Municipal está a fazer o melhor que pode por Moimenta 

da Beira, com o mínimo dos recursos, defendendo que nesta fase de dificuldades que o 

país atravessa este tipo de iniciativas faz ainda mais sentido. ---------------------------------------- 

----- Deixou um sublinhado e um grande agradecimento a todos os que, apesar das 

dificuldades que estão a atravessar, tiveram o arrojo de participar no aludido evento, sendo 

que, alguns deles já tiveram a oportunidade de lhe comunicar que valeu a pena a sua 
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participação. Agradeceu igualmente a todos os que colaboraram na organização do aludido 

evento, particularmente aos colaboradores da Câmara Municipal que, por vontade própria e 

com o entusiasmo de quem sabe que esta terra também é deles, fizeram trabalhos de noite 

e de dia, regozijando-se com a percepção de que lidera uma organização com pessoas que 

se empenham no que respeita a todos, sem esperarem outra contrapartida que não seja 

sentirem-se bem por o fazerem. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acerca da realização do aludido evento no lugar da feira, informou que essa proposta 

será levada também à consideração dos agentes económicos promotores, sendo, no 

entanto, da opinião de que o mesmo é enobrecido ao ser realizado no centro de Moimenta 

da Beira, num conjunto de espaços que são, de alguma forma, simbólicos para a terra. ----- 

----- No que respeita aos custos inerentes à realização do referido evento, comunicou que o 

mesmo custou na sua globalidade cerca de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), dos quais se 

esperam entre € 30.000,00 (trinta mil euros) a € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) de 

comparticipações e entre € 15.000,00 (quinze mil euros) a € 20.000,00 (vinte mil euros) de 

financiamento da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 ----- Manifestou também a sua preocupação com o estado de degradação da estrada de 

Semitela, entre outras, conquanto comunicou que não está disponível para esperar que 

todas as estradas degradadas estejam reparadas para tomar iniciativas que resolvem um 

conjunto de outras questões, e sobretudo, que criam condições para essas mesmas 

estradas continuem a ser utilizadas. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu pela presença e pelas palavras de despedida do deputado Hildérico José 

Lopes Pereira Coutinho, bem como por tudo o que o mesmo fez por Moimenta da Beira, 
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enquanto membro da Assembleia Municipal, desejando-lhe toda a sorte em Luanda, onde 

seguramente representará muito bem esta terra com os seus produtos, conhecendo a sua 

vontade nesse sentido, por ter a noção do quanto isso vale para todos os moimentenses. -- 

----- Sublinhou que há cidadãos moimentenses em todo o mundo, nas mais diversas 

atividades, em muitas circunstâncias, com relevância social, política e económica enorme, 

que são subestimados, apelando à sua valorização, enquanto agentes capazes de 

representar este Município. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- A propósito, lamentou ainda não ter conseguido juntar a diáspora moimentense, da 

qual o aludido deputado faz parte, uma vez por ano, em Moimenta da Beira, assegurando 

que se esforçará por fazê-lo, se não este ano, no próximo, o que terá um grande significado 

e um impacto muito positivo nos produtos e na cultura de Moimenta da Beira. ------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concordou com o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, quanto à importância da realização da aludida diáspora moimentense, 

atendendo a que Moimenta da Beira é também uma terra com muitos emigrantes. ------------ 

----- Observou ter sido uma honra e um prazer imenso ter o Senhor Hildérico José Lopes 

Pereira Coutinho enquanto deputado nesta Assembleia, desejando-lhe felicidades na sua 

vida em Luanda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Encerrado o Período Antes da Ordem do Dia, e atendendo a que amanhã decorrerá o 

XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Santarém, 

solicitou a introdução, enquanto Ponto Um do Período da Ordem do Dia, a eleição daquele 

que participará no mesmo, enquanto representante das juntas de freguesia. -------------------- 

----- Não havendo oposições à proposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 



 
                    Fls. 

__________   
2012.09.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

150

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

representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia no XX Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses”. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou a apresentação de propostas ou 

manifestações de vontade de participação no aludido congresso. ----------------------------------- 

----- Foi apresentada a proposta de participação do Presidente da Junta de Freguesia de 

Arcozelos, José de Jesus Coutinho, tendo a mesma sido aceite por unanimidade dos 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação da proposta de Pronúncia da Assembleia Municipal, no âmbito da 

“Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Lei n.º 22/2012, de 30 de maio”. ----- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por lembrar que este Órgão, apesar 

de não concordar com a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, decidiu emitir 

a sua pronúncia, de modo a defender os interesses do Município, pelo que, no sentido de 

serem criadas as melhores condições para a sua emissão, em sua sessão ordinária, 

realizada em vinte e oito de fevereiro, último, nomeou uma comissão, constituída pela sua 

pessoa, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo deputado José Agostinho 

Gomes Correia, pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ariz, Angelina de Abreu 

Saraiva, pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José Macedo, e 

pelo Senhor Presidente da Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, que 

apresentou a proposta agora em discussão, acompanhada da informação sobre as 
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diligências e documentos emitidos para a sua elaboração. -------------------------------------------- 

----- Na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, agradeceu pelo trabalho 

realizado pela aludida comissão e ao Senhor Presidente da Câmara, pela redação do 

documento em análise, solicitando ao último a sua explanação introdutória. --------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de membro da comissão, informou 

que começará por fazer um enquadramento do que se passou de mais importante, no que 

respeita à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, salvaguardando que 

algumas questões relevantes poderão não serem abordadas, dada na necessidade de ser 

breve na sua explanação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Começou, então, por informar que a questão da Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica surgiu, pela primeira vez, sob a forma escrita, numa Resolução do 

Conselho de Ministros, a que se chamou o Documento Verde, que foi publicada em oito de 

setembro de dois mil e onze, e cujo objetivo era a reorganização administrativa em quatro 

sectores, nomeadamente o sector empresarial local, respeitante às empresas municipais, a 

reorganização do território, agora em discussão, a gestão intermunicipal e financiamento, 

que visava o reforço das comunidades intermunicipais e, finalmente, o eixo quatro, a 

chamada democracia local, que já caiu devido a um desentendimento entre os partidos que 

suportam a coligação do Governo, manifestando a sua satisfação por não ter sido dada 

continuidade a este eixo que previa, por exemplo, que as Câmaras Municipais não 

deixassem de ser vereadores de oposição. ---------------------------------------------------------------- 

 ----- Informou que o aludido Livro Verde deu origem à Proposta de Lei n.º 44/2012, de 8 de 
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fevereiro, que apresentou muitas diferenças quanto ao primeiro, tendo, por exemplo, 

determinado a agregação das freguesias com menos de cento e cinquenta habitantes, 

quando o Livro Verde estipulava a agregação das freguesia com menos de quinhentos 

habitantes, e abolido a diretiva de agregação das freguesias que distassem menos de três 

quilómetros da respetiva sede. --------------------------------------------------------------------------------                                                                                             

----- Acrescentou que aludida Proposta de Lei deu origem à Lei n.º 22/2012, publicada em 

trinta de maio, e cujo texto foi conhecido em treze de abril de dois mil e doze, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, agora em discussão. - 

----- Lembrou que, após o conhecimento da intenção do Governo encetar um processo de 

reorganização territorial, mesmo antes de ser conhecido o Livro Verde, a Câmara Municipal 

começou a fazer uma discussão sobre esta matéria, com os senhores Presidentes de 

juntas de freguesia e nas assembleias de freguesia para as quais foi convidado. 

Acrescentou que a aludida discussão foi também realizada noutros fóruns, nomeadamente 

num debate aberto ao público, com o Presidente da Associação Nacional de Freguesias, e 

em sessões públicas realizadas por dois partidos. ------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que o Município de Moimenta da Beira sempre entendeu que, apesar da 

aludida lei ser completamente contrária aos seus interesses, e desejar que a sua aplicação 

não se verifique, a Assembleia Municipal deve emitir uma pronúncia que ajude a minorar os 

seus impactos negativos, não permitindo, assim, que a Unidade Técnica, designada para o 

efeito, o faça sem ter os mesmos meios. Assim, observou que, a comissão designada pela 

Assembleia Municipal, apesar de balizada pela própria lei, trabalhou para criar condições 
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para que a aludida reorganização seja o menos negativa possível para o conjunto das 

freguesias e de cidadãos do Concelho, tendo-se reunido pela primeira vez em cinco de 

junto, uma vez que aguardou a publicação da aludida lei, que se verificou em vinte e oito de 

maio. Acrescentou que a aludida comissão, em oito de junho, enviou ofícios a todas as 

assembleias de freguesia, com contornos particulares, enquadrados de acordo com a 

situação de cada freguesia, a solicitar a emissão de pareceres sobre a visada 

reorganização, por um lado, em respeito da própria lei, que determina a sua apresentação 

e ponderação, por parte da Assembleia Municipal, no quadro da preparação da sua 

pronúncia, desde respeitados os princípios e parâmetros legalmente definidos, e por outro, 

por a comissão considerar que não fazia sentido elaborar um parecer ou proposta, sem 

perceber qual a vontade das populações através dos seus eleitos, sem embargo de ter 

ouvido pessoas não eleitas, que também têm direito a se pronunciar. Mais informou que, 

após a receção dos pareceres solicitados, que ocorreu entre vinte e oito de junho e dois de 

agosto, do corrente ano, a comissão realizou uma nova reunião, em catorze de setembro, 

onde decidiu nomeá-lo para que tentasse, ainda naquela fase, resolver as discordâncias e 

diferenças verificadas em algumas freguesias, desde que estivessem dentro do 

cumprimento da lei. Nesse sentido, comunicou que, nos dias dezassete e dezoito de 

setembro, fez as aludidas diligências junto das freguesias nessas situações, 

nomeadamente em Aldeia de Nacomba, Cabaços, Moimenta da Beira, Leomil e Arcozelos, 

e que a comissão, no dia seguinte, já na posse de todos os elementos considerados 

necessários, elaborou o parecer/proposta que está em hoje discussão. --------------------------- 

----- Comunicou que a Câmara Municipal acompanhou a evolução do trabalho da comissão 
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nomeada pela Assembleia Municipal, através do seu presidente, em três reuniões, e que, 

na sua última reunião, realizada na passada quarta-feira, quando na posse de todos os 

elementos resultantes das diversas diligências efetuadas, deliberou, por maioria, emitir o 

seu parecer nos exatos termos da sua informação, ou seja, por um lado, considerar que a 

aludida lei não contribui para melhorar as condições para o exercício do poder local em 

Portugal, particularmente nas zonas rurais, e lamentar que a mesma tenha que ser 

aplicada sem ter sido criado sequer um consenso com as entidades mais representativas 

das autarquias (Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Associação 

Nacional de Freguesias (ANAFRE)), que não nomearam os seus representantes para a 

unidade técnica, conforme previsto na lei, e por outro lado, com o objetivo de minorar os 

efeitos perniciosos do seu impacto, sugerir que a Assembleia Municipal faça uma 

pronúncia, com base nos seguintes pressupostos: ------------------------------------------------------ 

----- “a) Devem ser agregadas apenas as freguesias que nos termos da Lei não possam 

manter-se, por terem um número de habitantes inferior 150. ----------------------------------------- 

----- b) A Assembleia Municipal deve, no âmbito da respetiva pronúncia, considerar como 

não situadas no lugar urbano de Moimenta da Beira as freguesias de Arcozelos e Leomil, 

assim consideradas nos termos dos números 1 e 2 do artigo 5.º da Lei. -------------------------- 

----- c) Devem ser tomados em consideração os pareceres das Assembleias de Freguesia, 

quando conformes com os princípios e parâmetros da Lei, acolhendo todas as respetivas 

indicações, sempre que possível. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Quando exista contradição insanável entre a vontade dos órgãos democraticamente 

eleitos e a opinião expressa por uma parte, ainda que significativa, da população por estes 
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representada, deve ser sempre seguido o parecer dos órgãos eleitos. ---------------------------- 

----- e) Na ausência de acordo, entre as freguesias envolvidas, quanto à definição e 

delimitação dos limites territoriais de todas as freguesias, devem ser assumidos os limites 

inscritos na CAOP em vigor, sem prejuízo de futuras alterações.” ----------------------------------- 

----- Acrescentou que foi ainda deliberado “Exigir, expressamente, que a pronúncia da 

Assembleia Municipal que vier a ser aprovada nas condições descritas apenas tenha 

validade e possa produzir efeitos no caso de a Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, ser aplicada, nos seus 

exatos termos, em todo o território nacional e nunca apenas nos municípios cujas 

Assembleias Municipais venham a lograr uma pronúncia nos termos previstos no artigo 

11.º da referida Lei, caso em que a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira nunca 

permitirá a sua aplicação neste território”, esclarecendo que este último ponto se deve ao 

facto de se ter vindo a assistir a alterações profundas nas leis, sendo que algumas 

simplesmente caem, conquanto não haja, até ao momento, nenhuma indicação de que esta 

lei não venha a aplicar-se. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ No que respeita à vontade, expressa há algum tempo, por um grupo de Toitam, 

presente nesta sessão, em aproveitar esta oportunidade da reorganização territorial 

autárquica para deixar de pertencer à Freguesia de Arcozelos e passar a integrar o 

território da Freguesia de Moimenta da Beira, informou que contactou a Freguesia de 

Arcozelos por tês ocasiões, questionando-a acerca da sua disponibilidade para abrir essa 

hipótese. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que solicitou também a todos os órgãos alguma atenção às vontades de 
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alterações dos limites territoriais, expressas pelas Freguesias de Cabaços, Leomil, 

Moimenta da Beira e Arcozelos, considerando que deveria ser aproveitada esta 

oportunidade para serem resolvidas estas questões. --------------------------------------------------- 

----- Relativamente à proposta/parecer da comissão, observou que as suas condições são 

semelhantes ao parecer aprovado pela Câmara Municipal, uma vez que propõe a 

agregação, entre si, apenas das freguesias que tenham menos de cento e cinquenta 

habitantes, preferencialmente de acordo com as suas vontades, e a classificação das 

Freguesias de Arcozelos e de Leomil como não pertencentes ao urbano de Moimenta da 

Beira, de forma a evitar a sua agregação. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente às Freguesias de Peva e de Segões, atendendo a que a sua agregação 

constitui a única solução legalmente enquadrável, no âmbito da aludida reorganização, e 

que, após questionadas sobre a mesma, sobre os seus limites territoriais e sobre o nome 

queriam dar à freguesia resultante da agregação, a Freguesia de Segões manifestou a sua 

discordância, bem como o desejo de que não houvesse reorganização e até de não 

pertencer ao Município de Moimenta da Beira e a Freguesia de Peva manifestou a vontade 

de que a freguesia resultante da agregação fosse denominada de Peva, com a sede na 

mesma localidade e com os limites territoriais decorrentes da agregação, a comissão 

decidiu propor a agregação nesses mesmos termos. --------------------------------------------------- 

----- No que respeita às Freguesias de Ariz e de Pera Velha, informou que as mesmas 

manifestaram vontade em agregar-se, que da agregação resultasse uma freguesia 

denominada de União das Freguesias de Pêra Velha e que a respetiva sede fosse dois 
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anos em cada lugar. Acrescentou que, não obstante a sede fisicamente funcionar em 

vários lugares, para cumprimento da lei, foi necessária a indicação de uma única sede, 

tendo sido escolhida a sede em Pera Velha. ------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à Freguesia de Aldeia de Nacomba, observou que a mesma foi 

questionada exatamente nos mesmos termos, tendo o seu plenário informado que tinha a 

preferência de se agregar a Moimenta da Beira. Neste sentido, atendendo a que as duas 

freguesias não são contíguas e necessitavam de o ser para ser possível a aludida 

agregação, informou que a comissão questionou a Freguesia de Arcozelos sobre a sua 

disponibilidade para ceder uma facha de território que assegurasse a aludida contiguidade, 

ao que a mesma respondeu negativamente. Perante esta resposta, a comissão propõe a 

segunda hipótese escolhida pela Freguesia de Aldeia de Nacomba, que era a primeira 

hipótese solicitada por um conjunto de cidadãos, que consiste na sua agregação com a 

Freguesia de Pêra Velha, passando a Freguesia resultante da agregação a designar-se de 

União das Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, com sede em Pêra Velha. 

----- Relativamente às Freguesias de Paradinha e de Nagosa, informou que lhes foram 

colocadas as mesmas questões, tendo ambas manifestado a vontade de se agregarem 

entre si, tendo a Freguesia de Paradinha indicado o nome de União das Freguesias de 

Paradinha e Nagosa e a sede em Paradinha, para a agregação, e a Freguesia de Nagosa 

sugerido o nome de União das Freguesias de Nagosa e Paradinha e a sede em Nagosa. 

Explicou que a comissão, confrontada com estas duas hipóteses, decidiu emitir o seu 

parecer no sentido de que da aludida agregação resulte a Freguesia União das Freguesias 

de Paradinha, com sede em Paradinha, por considerar que, estando Paradinha a meio 
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caminho entre Nagosa e a sede do Concelho, seria mais adequado que a sede da 

freguesia resultante da agregação estivesse na mesma localidade, atendendo a que as 

pessoas de Nagosa para virem a Moimenta da Beira podem sempre passar pela sua junta 

de freguesia e que ao contrário as pessoas estariam sempre a fazer uma extensão 

centrífuga e, sendo a sede naquela localidade, não faria sentido, do seu ponto de vista, 

colocar em primeiro lugar o nome de Nagosa na respetiva designação. --------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal reforçou que imensos municípios não irão se 

pronunciar, talvez à espera que a aludida lei não se aplique, o que, no contexto que se 

vivencia, não causaria espanto, daí se ter deixado claro na proposta de pronúncia que o 

que nela é proposto só será valido se a lei for integralmente aplicada a todo o território. ----- 

----- Seguidamente, abriu uma ronda de inscrições para a discussão do aludido ponto, 

tendo em vista recolher eventuais propostas de alteração à pronúncia, para posterior 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo começou por dar uma palavra de 

reconhecimento e de parabéns à comissão, por ter feito um excelente trabalho, dados os 

condicionalismos que existiam à partida, decorrentes da própria lei e também das várias 

sensibilidades que existem no próprio Município. -------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua concordância com a decisão tomada pela Câmara Municipal, 

lamentando que os vereadores da oposição, sabendo das dificuldades existentes, tenham 

querido deixar uma ponta para se pegar e para se discutir. ------------------------------------------- 

----- Considerando que a aludida proposta é muito boa, defendeu e sugeriu que a mesma 
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seja votada primeiramente na sua generalidade, de forma a não serem comprometidos os 

pontos que constam da deliberação da Câmara Municipal, e posteriormente serem-lhe 

introduzidas eventuais pequenas alterações de especialidade, sob pena de ser 

comprometida a emissão da pronúncia, o que contrariaria o objetivo da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal comunicou que a Mesa está disponível para 

aceitar outras propostas quanto à questão em debate, sendo que, no caso de não haver 

mais nenhuma, será aceite aquela que o deputado António José Tojal Rebelo acabou de 

apresentar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais propostas, procedeu-se então à votação da proposta do deputado 

António José Tojal Rebelo de a proposta/parecer em apreço ser votada na sua 

generalidade, a fim de não ser posta em causa por eventuais alterações na sua 

especialidade, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a favor, 

a abstenção do deputado Hildérico José Lopes Pereira Coutinho e os votos contra do 

Presidente da Junta de Freguesia de Segões, António Rocha dos Santos, e do Presidente 

da Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba, José Augusto de Jesus Gouveia. -------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis alertou para que o facto de, ao se colocar a 

votação a aludida proposta/parecer na sua generalidade, sem qualquer intervenção, que 

seria pertinente, dada a amplitude do tema, está-se a contrariar o estipulado no Regimento 

da Assembleia Municipal e a possibilitar que a mesma generalidade venha a ser colocada 

em causa aquando da sua discussão na especialidade. ----------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado António Francisco 

Pinto Reis, esclareceu que a proposta/parecer em apreço foi colocada a votação na sua 

generalidade com o objetivo de ser preservada a sua essência, constituindo a mesma um 

entendimento básico a partir do qual se fará a discussão quanto à sua especialidade. 

Relativamente à questão do respeito pelo estipulado no Regimento, sublinhou que a 

aludida proposta não vai deixar de ser discutida e já foi elaborada e apresentada por uma 

comissão designada pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, na qualidade de parte integrante da 

comissão nomeada, manifestou a sua concordância em a proposta/parecer ter sido votada 

na sua generalidade, conforme sugerido pelo deputado António José Tojal Rebelo, 

defendendo, ainda assim, que deverá ser dada a possibilidade de serem feitas 

intervenções que lancem à discussão novos contributos e elementos que se considerem 

legítimos, particularmente aos Presidentes das Juntas de Freguesia de Aldeia de Nacomba 

e de Segões, cuja situação é mais complexa. ------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, ainda que concorde com a necessidade de 

haver uma votação da generalidade da proposta/parecer, defendeu que, primeiramente, 

devem ser ouvidos os senhores Presidentes de Junta, conforme defendeu o deputado José 

Agostinho Gomes Correia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao solicitado, propôs que fosse 

aberta uma ronda de inscrições apenas para as pessoas que queiram debater alguma 

questão quanto à proposta na sua generalidade, antes de se proceder à sua votação, 
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conforme proposto pelo deputado António José Tojal Rebelo. --------------------------------------- 

----- Não tendo ninguém se oposto ao proposto pelo Presidente da Assembleia Municipal, o 

mesmo abriu uma ronda de inscrições para o efeito proposto. --------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis congratulou-se com a forma como a mesa da 

Assembleia Municipal conseguiu solucionar a questão colocada. ----------------------------------- 

----- Sobre a matéria em discussão e na sua generalidade, reforçou a sua satisfação 

pessoal e do CDS/PP pela coragem, paciência e pela forma de saber ouvir da comissão, 

que culminou na proposta agora em análise. -------------------------------------------------------------- 

----- Vivendo-se atualmente num país que não manifesta as suas vontades, limitando-se a 

aceitar o que lhe é recomendado, e estando o próprio Governo a atuar sob as imposições 

da TROIKA e do FMI, congratulou-se com o facto de a Assembleia Municipal cumprir a Lei 

da Reforma Administrativa Territorial Autárquica, manifestando a sua vontade, 

assegurando-se, deste modo, que tem voz no que ao futuro do Concelho de Moimenta da 

Beira respeita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou ser da opinião de que a aludida reforma não irá cair, uma vez que contém 

uma imposição económica. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia congratulou-se pelo facto de estarem 

presentes nesta sessão cidadãos do Município, com o intuito de partilharem e participarem 

naquilo que são as preocupações e os problemas do Concelho. ------------------------------------ 

----- Observou que o Governo, perante a ameaça do País entrar em banca rota, pediu ajuda 
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internacional, tendo, para o efeito, assinado um memorando com a TROIKA, do qual 

derivou a lei da reforma administrativa, cujo estudo, a discussão e implementação, 

considera que seriam importantes, de modo a se intervir em áreas como as empresas 

municipais, cuja má gestão de algumas agravou a situação económica e financeira do País, 

as NUT’s, de modo a ser definitivamente definida a área a que o Município pertence, a 

transferência de competências para os municípios e suas associações, que lhes daria 

escala para terem voz ativa na escolha do destino do país, e a alteração à lei eleitoral, que 

permitiria, por exemplo, que os eleitores conhecessem os elementos que iriam representá-

los na Assembleia da República. No entanto, observou que a aludida reforma 

administrativa está a ser limitada apenas à reorganização administrativa territorial 

autárquica, que atinge apenas as freguesias, por serem pequenas forças, sendo que aos 

municípios, que constituem uma força maior, é apenas dada a possibilidade de se 

fundirem. Assim, perante esta situação, sublinhou que a Assembleia Municipal irá emitir a 

pronúncia agora em discussão, de modo a que a aludida reorganização implique o menor 

prejuízo possível para as populações, não podendo, ainda assim, retirar o ónus que é o 

sentimento das pessoas quanto às mudanças resultantes da mesma. ----------------------------- 

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

novamente a votação a proposta/parecer apresentada pela comissão, na sua generalidade, 

salvaguardando que a mesma poderá sofrer alterações na sua especialidade, desde que 

as mesmas não coloquem em causa a pronúncia no seu essencial, tendo a mesma sido 

aprovada, por maioria, com vinte e oito votos a favor, as abstenções do deputado Hildérico 

José Lopes Pereira Coutinho e do Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de 
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Nacomba, José Augusto de Jesus Gouveia, e um voto contra do Presidente da Junta de 

Freguesia de Segões, António Rocha dos Santos. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou o seu orgulho pela autêntica lição 

de democracia e de autonomia verificada nesta sessão, que se traduz na capacidade do 

Município ser capaz de decidir e assumir o seu destino, agradecendo pelo contributo de 

todos nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Abriu uma nova ronda de inscrições, tendo em vista a discussão da proposta/parecer 

da comissão, na sua especialidade. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo propôs que, da agregação das Freguesias de 

Peva e de Segões, resulte uma Freguesia denominada de União de Freguesias de Peva e 

de Segões, e não apenas de Peva, de modo a não se deixar cair o nome de uma das 

freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra a deputada Ana Cristina Conde Rebelo Gouveia, começando por dar 

os seus parabéns à comissão pelo trabalho que realizado, no âmbito da reorganização 

territorial autárquica, bem como aos populares de Toitam pela iniciativa de estarem 

presentes nesta sessão, considerando que os mesmos tem todo o direito de lutarem pelos 

seus objetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à Freguesia de Aldeia de Nacomba, solicitou ser esclarecida sobre o 

motivo pelo qual existem dois documentos, que considera contraditórios, respeitantes à sua 

preferência de agregação, sendo que um deles constitui a ata do plenário, que, por 

unanimidade, manifestou preferência em agregar a Aldeia de Nacomba à Freguesia de 
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Moimenta da Beira e o outro um abaixo-assinado, assinado por sessenta e cinco pessoas, 

incluindo o Secretário da junta, Senhor Alfredo da Costa, o Senhor Belarmino dos Santos 

Leitão e o Senhor José Luís Pereira, onde é manifestada a vontade em Aldeia de Nacomba 

ser agregada à Freguesia de Pêra Velha. ------------------------------------------------------------------ 

----- Solicitou, ainda, da parte do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de 

Nacomba, José Augusto de Jesus Gouveia, um esclarecimento acerca de uma notícia 

publicada no Jornal Beirão, de acordo com a qual o autarca considera que o aludido 

abaixo-assinado constituiu um mal entendido, uma vez que foi realizado com a ideia de que 

a agregação não poderia ser feita à Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, o que 

considera não fazer sentido, atendendo a que os dois documentos a que se referiu têm a 

mesma data. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou, ainda, para melhor esclarecimento do assunto, que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal explique se, na reunião em que participou, os populares manifestaram 

preferência em Aldeia de Nacomba ser agregada a Moimenta da Beira, não obstante existir 

a barreira física da localidade de Toitam, que pertence à Freguesia de Arcozelos, uma vez 

que se entendia naquela altura que a lei não impunha a necessidade de contiguidade entre 

freguesias para a sua agregação. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, sublinhou que a posição da Assembleia de Freguesia de Moimenta da 

Beira é de não aceitação dos limites da atual CAOP, que fazem com que o Bairro dos 

Sinos pertença à Freguesia de Leomil, pelo que solicitou ser informado sobre quais os 
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limites que serão considerados, com a aprovação da pronúncia em análise. --------------------- 

----- Comunicou que, muito embora se congratule com o facto de algumas das pessoas de 

Toitam e de Aldeia de Nacomba manifestarem a sua vontade de pertencerem à sua 

Freguesia, entende que isso só seria possível se a Freguesia de Arcozelos o aceitasse, o 

que não se verificou, compreendendo essa posição. ---------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado Hildérico José Lopes Pereira Coutinho comunicando que, 

apesar de ter apresentado a sua resignação nesta sessão, não deixará de manifestar a sua 

posição, começando por defender a necessidade de ser realizada uma reorganização 

territorial, atendendo a que a organização vigente foi definida há uma ou duas centenas de 

anos, estando totalmente desfasada da realidade, até em termos de mobilidade. 

Acrescentou que decidiu se abster na votação da proposta de pronúncia em análise, por 

considerar que a solução encontrada não foi a ideal, uma vez que não foram cumpridas as 

vontades das populações de Toitam e de Segões em pertencerem à Freguesia de 

Moimenta da Beira e ao Concelho de Vila Nova de Paiva, respetivamente, entendendo que 

deveriam ter sido realizados referendos para o efeito, dada a importância das pessoas 

sentirem que pertencem a uma comunidade. ------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Segões, António Rocha dos Santos, informou 

que, apesar de ser contra a proposta de pronúncia em análise, propôs, primeiramente, a 

manutenção da sua freguesia, atendendo a que a mesma dista cerca de vinte quilómetros 

da sede do Concelho, o que representa muitos constrangimentos para a sua população 

idosa. No entanto, caso esta proposta não seja possível, propôs que da agregação das 



 
                    Fls. 

__________   
2012.09.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

166

Freguesias de Segões e Peva, resulte uma freguesia designada de União das Freguesias 

de Peva e Segões, não se deixando, assim, cair o nome da sua Freguesia, tal como propôs 

o deputado António José Tojal Rebelo, aproveitando para agradecer ao mesmo pela 

consideração demonstrada para com a sua freguesia. ------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba, José Augusto de Jesus 

Gouveia, esclareceu que, relativamente à primeira reunião realizada, não houve qualquer 

entendimento, e que o aludido baixo-assinado é falso, uma vez que foi assinado por 

pessoas que não conhece e por dezoito pessoas que não residem em Aldeia de Nacomba, 

defendendo que a maior parte da sua população ainda mantém a sua preferência em fazer 

parte da Freguesia de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------- 

----- Indagou todos os deputados presentes qual seria a freguesia que escolheriam caso 

fossem habitantes de Toitam e sublinhou que, ao ser facilitada a agregação daquela 

localidade a Moimenta da Beira, seria também viabilizada a agregação da Freguesia de 

Aldeia de Nacomba. Assim, propôs que Aldeia de Nacomba seja agregada a Moimenta da 

Beira, manifestando a sua disponibilidade para diligenciar um abaixo-assinado com a 

vontade expressa dos seus residentes quanto à aludida agregação. ------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, quanto à intervenção do deputado Hildérico 

José Lopes Pereira Coutinho, reiterou que defende que deve ser dada voz às pessoas, de 

forma às mesmas decidirem a que comunidade querem pertencer, considerando que assim 

Moimenta da Beira será capaz de decidir o seu destino, não deixando de respeitar os 

preceitos legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelos, José de Jesus Coutinho, manifestou 

a sua indignação por nunca ninguém de Toitam ou de Aldeia de Nacomba ter manifestado 

à sua Freguesia a aludida vontade de vir a pertencer à Freguesia de Moimenta da Beira, 

apesar de terem sido realizadas três reuniões pela Assembleia de Freguesia de Arcozelos, 

para o debate das questões respeitantes à versada reorganização, abertas ao público, 

onde esteve presente o Senhor Presidente da Câmara e dois elementos de Toitam, que 

integram aquele órgão. Assim, sublinhou que estas questões não podem ser tratadas 

acima da sua Freguesia e que a lei que determina a reorganização administrativa territorial 

autárquica tem como objetivo tornar as freguesias maiores, e não o contrário. ------------------ 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de 

Macedo, começando por se congratular com a presença dos habitantes de Toitam na 

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

----- Constatou que há um diferendo entre Leomil e Moimenta da Beira, no que respeita aos 

seus limites, vertido nos respetivos pareceres, sublinhando que Leomil também não 

concorda com a CAOP em vigor, publicada desde o ano de dois mil e três, e que há uma 

zona muito mais extensa do que o Bairro dos Sinos, no território de Moimenta da Beira, que 

deveria estar no território de Leomil. Ainda assim, informou que a sua Freguesia solicitou 

no parecer emitido que, para efeitos da aludida reorganização, fosse respeitado o aludido 

documento oficial que, ainda que provisório, é o que está em vigor. Neste sentido, sugeriu 

que o Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira tenha calma e que aguarde 

o desfecho do processo que está em curso para a retificação dos aludidos limites. ------------ 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para almoço às treze horas 

e trinta e cinco minutos, agradecendo pela presença do público, informando-o que, apesar 

do Regimento daquele Órgão prever a sua intervenção no final da reunião, se o plenário 

não se opuser e se houver essa vontade, o mesmo poderá intervir no final da discussão do 

ponto em análise, de modo a não ser obrigado a assistir a toda a sessão, caso não o 

deseje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal reiniciou a sessão pelas quinze horas e trinta e 

um minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que autorizou o segundo secretário a chegar um pouco mais tarde. ------------- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro Sousa, informou que a população 

da sua Freguesia tem a maior simpatia pela Freguesia de Segões, pelo que aceitará muito 

bem a sua agregação. Ainda assim, representando os interesses da sua Freguesia, 

observou que a proposta de inclusão do nome de Segões na denominação da Freguesia 

resultante da agregação é feita com desconhecimento da realidade da Freguesia de Peva, 

estando convencido que a sua população não concordará com a mesma, atendendo a que, 

por um lado, não necessita dessa agregação para se manter e, por outro lado, a identidade 

de Segões deverá ser tão preservada como a identidade de S. Martinho e de Soutosa. 

Apelou também ao respeito pela posição dos órgãos eleitos, passando a ler a deliberação 

da Assembleia de Freguesia de Peva, para uma melhor elucidação dos presentes: “A 

Assembleia da Freguesia de Peva delibera não se sujeitar a qualquer processo de 

integração uma vez que preenche todos os requisitos previstos na Lei n.º 22/2012, de 30 
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de maio, no entanto, e analisando a referida lei constata-se que outras freguesias poderão 

anexar-se à Freguesia de Peva, sendo que se isto acontecer, continuará a sede em Peva e 

a denominação de Freguesia de Peva, sendo que se houver agregação, os respetivos 

limites territoriais da Freguesia de Peva são os resultantes do processo de agregação”. 

Assim, apresentou, como primeira proposta, a manutenção da Freguesia de Segões e, 

como segunda proposta, o respeito do que foi deliberado pelas duas Assembleias de 

Freguesias e que, caso a aludida agregação se venha a verificar, a freguesia resultante 

tenha a denominação de Freguesia de Peva. ------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo esclareceu que com a sua proposta não 

pretendeu ir contra os interesses de S. Martinho, nem de Soutosa, desconhecendo os seus 

problemas, e que, estando em causa a agregação de duas Freguesias, entende que 

deveriam ser dados sinais de ambas as partes de interesse na manutenção dos seus bons 

laços de vizinhança. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos problemas levantados sobre os limites territoriais, defendeu que a 

sua discussão não é encerrada com esta reorganização, sendo que a sua resolução futura 

passa pelo princípio de não afrontar os direitos já existentes e de não comprometer as boas 

relações entre freguesias, devendo primeiramente reconhecer-se a freguesia a que se 

pertence e, a partir daí, tentar chegar a um consenso, à semelhança do que aconteceu no 

caso de Toitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra a deputada Celita Maria Pereira Leitão, começando por manifestar a 

sua concordância com a proposta do deputado António José Tojal Rebelo em manter o 
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nome de Segões, na freguesia que resulte da sua agregação com Peva. ------------------------- 

----- Após ouvir a opinião dos Senhores presidentes das juntas de freguesia e analisar os 

seus pareceres, questionou os Senhores Presidentes da Assembleia Municipal e da 

Câmara Municipal acerca da possibilidade de se proceder a uma reorganização do território 

de Toitam, de modo àquela localidade passar a pertencer à Freguesia de Moimenta da 

Beira, defendendo que se os seus mortos vêm para Moimenta da Beira deverá também ser 

permitida a vinda dos seus vivos, resolvendo-se, assim, também a questão de Aldeia de 

Nacomba, que ficaria em condições de se agregar a Moimenta da Beira, uma vez que as 

duas Freguesias passariam a ser contíguas. -------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao problema inerente aos limites territoriais entre Moimenta da Beira e 

Leomil, tendo sido referido o cabeço dos Sinos, lamentou que o estado de degradação dos 

seus arruamentos, cuja requalificação não é assumida por nenhuma das duas freguesias. - 

---- O Presidente da Assembleia Municipal observou que a proposta da deputada Celita 

Maria Pereira Leitão iria comprometer a proposta em discussão, corroborando as palavras 

do deputado António José Tojal Rebelo, que defende que o aludido processo de reforma 

dos limites territoriais está a ter agora o seu início e não o seu termo. ----------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal alertou para a necessidade de nesta discussão, 

apesar de profunda, não serem perdidos os seus princípios, que passam pela aprovação 

de uma pronúncia, de modo à reorganização administrativa do território do Município de 

Moimenta da Beira ter os menores impactos negativos possíveis. ---------------------------------- 

----- Em resposta à deputada Ana Cristina Conde Rebelo Gouveia, quanto à questão dos 
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documentos, informou que o Senhor Presidente da Junta de Aldeia de Nacomba já terá 

respondido, não considerando ser a pessoa indiciada para o fazer. -------------------------------- 

----- Relativamente ao plenário de Aldeia de Nacomba, realizado no dia vinte e quatro de 

junho, último, informou que esteve presente no mesmo até ao meio-dia, tendo-se 

ausentado da parte da tarde para assistir à missa de S. João, sendo que até àquela hora 

ainda não se tinha chegado a nenhum acordo, nem foi solicitada novamente a sua 

presença. Acrescentou que, perante a vontade da Freguesia de Aldeia de Nacomba se 

agregar à Freguesia de Moimenta da Beira, apesar de considerar que essa seria uma 

competência da Assembleia Municipal, indagou a Freguesia de Arcozelos quanto à sua 

disponibilidade no sentido de viabilizar a contiguidade necessária para o efeito, no entanto, 

tendo a mesma emitido um parecer negativo e entendendo que devem ser respeitados os 

pareceres das Assembleias de Freguesia, em caso de contradições que são à partida 

insanáveis, foi proposta a segunda opção daquela Freguesia, no sentido da mesma ser 

agregada à Freguesia de Pêra Velha. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que o Livro Verde tinha expresso que contiguidade territorial era uma 

condição para a agregação de freguesias e que a lei deixou cair essa expressão, supondo, 

assim, que a agregação entre as duas Freguesias que, apesar de não contíguas em termos 

territoriais, o são na realidade, dada a sua proximidade, poderia ser viabilizada, daí a 

conversa que teve com a mesma deputada. No entanto, comunicou que os responsáveis 

pela própria lei, quando questionados acerca do mesmo assunto, informaram que a 

necessidade de contiguidade territorial para efeitos de agregação é tão evidente que não é 

necessário constar expressamente na lei. ------------------------------------------------------------------ 
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----- Acrescentou que o mesmo Livro Verde dava a possibilidade das freguesias sitas a uma 

determinada distância da sede do Concelho, apesar de pequenas, não teriam que serem 

agregadas, o que constituía uma oportunidade de respeitar a vontade da Freguesia de 

Segões, lamentando que essa possibilidade tivesse sido suprimida com a lei definitiva. ------ 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, 

relativamente à definição dos limites, observou que há muitas interpretações e que a sua 

leitura é que os limites serão os que constarem da reorganização territorial em curso, sem 

prejuízo, como propõe no parecer, de uma futura evolução, que, por sua vez, há-de 

depender da vontade e do entendimento entre as pessoas, lembrando que não foi possível 

ainda se chegar a um acordo quanto aos limites entre as Freguesias de Moimenta da Beira 

e Leomil. Assim, não havendo nenhuma decisão quanto à redefinição dos limites das 

freguesias, em tempo útil, sublinhou que não se pode fazer dessa questão um motivo 

impeditivo para a emissão da pronúncia, que assume os limites insertos na CAOP. 

Esclareceu que, em caso dos limites da CAOP serem aprovados, o Bairro dos Sinos 

pertencerá à Freguesia de Leomil, da mesma maneira que os locais reivindicados pela 

Freguesia de Leomil, que constam na CAOP enquanto pertencentes à Freguesia de 

Moimenta da Beira, mantêm-se na propriedade da última. Assim, quanto a esta questão, 

apelou, novamente, ao entendimento entre as duas Freguesias, defendendo que a 

reorganização administrativa hoje em discussão, tem um peso muito maior em termos de 

consequências para o Município. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, relativamente à 

questão da Freguesia de Segões, comunicou que, no âmbito da comissão, sugeriu que a 
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freguesia resultante da agregação das Freguesias de Peva e de Segões, tivesse também o 

nome da segunda, tendo, no entanto, a aludida comissão, proposto na proposta em 

análise, o nome de Freguesia de Peva para aquela agregação. Explicou esta proposta da 

comissão se deveu a, por um lado, não saber se a Freguesia de Segões iria aceitar a 

integração do seu nome e, por outro lado, ter previamente decidido valorizar, desde que 

possível e compatível, os pareceres das assembleias de freguesia, sendo que a Freguesia 

de Segões não se tinha pronunciado quanto à designação da freguesia resultante da 

agregação e a Freguesia de Peva tinha emitido o seu parecer, com os argumentos hoje 

explanados pelo seu Presidente, no sentido de não ser incluído o nome de Segões na 

Freguesia resultante da agregação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba, José 

Augusto de Jesus Gouveia, lembrou que as estradas não delimitam territórios, sendo que 

elas pertencem a um determinado território, não podendo, deste modo, serem 

consideradas para efeitos de contiguidade entre freguesias. ----------------------------------------- 

----- Em resposta à deputada Celita Maria Pereira Leitão, confessou estar envergonhado 

com a situação dos arruamentos do Bairro dos Sinos, devendo-se a mesma, não à questão 

dos limites, atendendo a que os mesmos são aqueles que constam da CAOP, mas sim ao 

facto dos terrenos onde estão implantados os mesmos arruamentos, aparentemente 

públicos, serem privados, pertencendo a uma empresa. Deste modo, e no sentido de 

solucionar o problema, comunicou que tem-se reunido com a aludida empresa, no entanto, 

ainda não lhe foi possível conseguir chegar a um acordo que solucione este problema, o 

que o poderá levá-lo a impor uma solução que poderá acarretar consequências negativas 
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para todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Havendo intenção de alguns deputados intervirem antes da votação das propostas 

entretanto apresentadas, o Presidente da Assembleia Municipal, abriu outra ronda de 

inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco 

José de Lima Rebelo Gomes, reiterando a sua oposição de agregação às Freguesias de 

Leomil e de Arcozelos, defendendo que o que está em causa são os limites entre a sua 

Freguesia e a de Leomil, assumindo que ainda não foi possível chegar a um entendimento. 

Para um melhor esclarecimento dos presentes, procedeu à leitura da última comunicação 

do Instituto Geográfico, acerca do mesmo assunto: “Serve o presente para informar V. 

Exa., não obstante os contactos estabelecidos no passado, vimos por este meio, dar conta 

da deliberação de suspensão temporária de todos os trabalhos relativos ao procedimento 

de delimitação administrativa a decorrer nesta Delegação Geral do Território. Trata-se de 

uma decisão enquadrada pelo processo de reorganização administrativa territorial 

autárquica, aprovado pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que certamente irá conduzir a 

uma nova realidade territorial e autárquica, no âmbito das circunscrições administrativas. 

Face ao exposto, informamos igualmente que logo que haja desenvolvimentos entraremos 

em contacto com V. Exa..” Assim, atendendo a que todo o trabalho realizado no sentido de 

redefinição dos aludidos limites está suspenso, propôs a criação de uma comissão 

independente para que, entre as zonas limite que são reclamadas pelas Juntas de 

Freguesia de Moimenta da Beira e de Leomil, diligencie a realização de um referendo entre 

a população residente, no sentido de lhe ser dada a oportunidade de decisão quanto à 
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freguesia a que quer pertencer. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis sublinhou que não se deve hipotecar o futuro 

do Concelho com questões que roçam o bairrismo doentio, observando que a proposta em 

análise é muito boa e que, inclusive já se encontra aprovada na generalidade. ----------------- 

---- Defendendo que há necessidade de acompanhar questões como aquelas que estão a 

ser levantadas, apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------------------- 

----- “Reconhecendo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Estar perante um momento que poderá ser a alavanca de afirmação e 

sustentabilidade do futuro do Município de Moimenta da Beira; -------------------------------------- 

----- 2 – O excepcional trabalho concretizado pela comissão nomeada pela Assembleia 

Municipal, no âmbito da Reforma Administrativa Territorial Autárquica; ---------------------------- 

----- 3 – Que todo o trabalho pode ser prejudicado pela Doutrina “Reforma sim mas no 

quintal do meu vizinho”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Que esta Assembleia Municipal já aprovou na generalidade a Reorganização 

Territorial Autárquica de Moimenta da Beira e garantiu nessa aprovação as eventuais 

alterações futuras, impedindo uma decisão da Assembleia Municipal que poderia utilizar o 

“Impor”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 – Que a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira deve respeitar a lei, as 

entidades daos aglomerados populacionais, os lugares ou freguesias, sem prejuízo de 

pronúncia imediata; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) A renovação ou constituição de uma comissão que prepare no futuro imediato as 

soluções para as dificuldades que emergem em todo o Município no que concerne aos 

limites e reformulação administrativa do Município de Moimenta da Beira; ----------------------- 

----- b) Que essa comissão seja composta por cinco elementos disponíveis para ouvir e 

propor à Assembleia Municipal o desenvolvimento dos contactos com as populações 

(juntas de freguesia), permitindo um estudo profundo sobre a reorganização das freguesias 

no Município, inclusive a inclusão de freguesias inseridas em concelhos limítrofes”. ----------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, sublinhou 

que os trabalhos do Instituto Geográfico Português, de estudo para a redefinição dos 

limites territoriais entre a sua Freguesia e a Freguesia de Moimenta da Beira, foram 

suspensos atendendo a que reorganização, agora em discussão, poderia contemplar a 

redefinição desses limites, o que não aconteceu por ainda não haver um acordo entre as 

duas Freguesias. Assim, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para que 

contacte o aludido instituto no sentido do mesmo não parar este processo, de modo a que 

o mesmo sirva de base para um entendimento que pode vir a ser benéfico para as 

freguesias. Manifestou a sua disponibilidade para chegar a um acordo com a Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira quanto aos mesmos limites, defendendo que para tal é 

necessário haver concordância quanto ao facto de, tal como Moimenta da Beira reconhece 

que o Bairro dos Sinos nunca pertenceu à Freguesia de Leomil, também Leomil defende 

que há uma zona no Alto do Facho (Abrunhais e Penedo Gordo) que não pertenceu nunca 
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à Freguesia de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia relevou os esforços do Senhor Presidente 

da Câmara no sentido de tentar conseguir uma posição coletiva conciliadora, no âmbito da 

reforma administativa territorial, reiterando a sua vontade em ser aprovada a sugestão de 

pronúncia realizada pela comissão, dentro de uma série de condicionalismos que a lei 

impõe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Defendeu que os problemas abordados existem há muito tempo e terão a sua 

resolução noutro contexto, sendo necessária uma reforma que faça coincidir os territórios 

com as suas funções, as suas vocações, as necessidades das pessoas, a sua 

interdependência com a rede de mobilidade, as suas disponibilidades económicas, as suas 

produções específicas, entre outras. Assim, relativamente aos limites entre Moimenta da 

Beira, Leomil e Arcozelos, sublinhou que a proposta de classificação das duas últimas 

como não situadas em lugar urbano foi a solução encontrada para as manter, no sentido de 

serem trabalhadas futuramente, havendo duas oportunidades para o efeito, sendo que uma 

delas passa pelo desenvolvimento do processo de conversão da Vila de Moimenta da Beira 

a cidade, caso a Câmara Municipal ainda mantenha essa ambição, e a outra, ainda mais 

adequada, até pelas próprias características dos trabalhos que implica, será a revisão do 

Plano Diretor Municipal, uma vez que o mesmo não define apenas o espaço onde se 

constrói, mas também funções, prioridades de investimento, interdependências funcionais, 

entre outras. Neste sentido, defendendo que, a nomear-se uma comissão, a mesma deverá 

servir todo o concelho e estudar as oportunidades que acabou de mencionar. ------------------ 
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----- Não tendo sido assegurada a representação política das freguesias que serão 

agregadas, prevendo o legislador apenas a constituição de conselhos consultivos, sem 

poder de intervenção, apelou à consciencialização de que, à exceção de Paradinha e de 

Nagosa, que estão em igualdades de circunstâncias, as restantes freguesias têm que fazer 

negociações prévias, assentes em princípios de lealdade, cumplicidade e afinidade de 

interesses, no sentido de ser viabilizada uma distribuição justa de atribuições e 

competências, que permita o aproveitamento de todos os recursos e infraestruturas, de 

modo a que os territórios que eventualmente percam representatividade política, em 

momentos cruciais, não sejam completamente marginalizados. ------------------------------------- 

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

proposta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Segões, António Rocha dos 

Santos, e do Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, de 

ser aberta uma exceção para a sua Freguesia se manter, atendendo às suas 

especificidades e distância da sede do Concelho, observou que a mesma não poderá ser 

votada por não ter enquadramento legal, atendendo a que, ao contrário do estipulado no 

projeto de lei, a lei definitiva, que é a Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, no n.º 2 seu artigo 6.º, 

estipula taxativamente que “da reorganização administrativa do território das freguesias, 

não pode resultar a existência de freguesias com um número inferior a cento e cinquenta 

habitantes”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à segunda proposta de designação da Freguesia resultante da 

agregação das Freguesias de Segões e de Peva, de União das Freguesias de Peva e 

Segões, observou que a mesma tem enquadramento, podendo ser votada juntamente com 
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a do deputado António José Tojal Rebelo, que é no mesmo sentido. ------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, perante as 

propostas apresentadas, retirou a sua proposta de manutenção da designação da sua 

Freguesia de Peva, em caso da sua agregação com a Freguesia de Segões, propondo que 

seja colocado a votação se a Assembleia Municipal deve ser ou não considerar a pronúncia 

da Assembleia de Freguesia de Peva, tal como foi decidido pela comissão. --------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou considerar que não poderá ser votada 

a proposta agora apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João 

de Jesus Sousa, atendendo a que se trata um problema de método e não de conteúdo e 

que não é por a comissão ter assumido essa posição que a Assembleia Municipal também 

a assuma, ainda assim, colocou a decisão à consideração do plenário. --------------------------- 

----- Relativamente à proposta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de 

Nacomba, José Augusto de Jesus Gouveia, no sentido de Aldeia de Nacomba em vez de 

vir a fazer parte da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, ser 

agregada a Moimenta da Beira, observou que a mesma também não poderá ser votada por 

falta de enquadramento legal, atendendo a que a contiguidade territorial é um pressuposto 

da lei, mesmo que dela não conste expressamente, sendo inclusive tradição da 

Administração evitar as descontinuidades territoriais, dando como exemplo a redefinição 

das fronteiras entre freguesias, concelhos e paróquias verificada em todo o Século XIX. ---- 

----- Relativamente à proposta do deputado António Francisco Pinto Reis, no sentido de ser 

criada uma comissão independente para tratar destas questões, solicitou que a mesma 
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fosse colocada na próxima reunião, atendendo a que está fora do âmbito da pronúncia 

agora em discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Informou ter entendido que a deputada Celita Maria Pereira Leitão manifestou a sua 

vontade em Toitam pertencer a Moimenta da Beira, enquanto um estado de espírito e não 

como uma proposta, conquanto esclareceu que a proposta em análise só contempla 

freguesias e não a alteração de localidades, reconhecendo, ainda assim, a legitimidade 

dessa pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelos, José de Jesus Coutinho, 

relativamente à pretensão da localidade de Toitam vir a pertencer à Freguesia de Moimenta 

da Beira, propôs que fosse aguardada a resposta à petição nesse sentido, enviada à 

Assembleia da República. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, 

considerando que a própria Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, no n.º 4, do seu artigo 11.º, 

consagra que “as assembleias de freguesia apresentam pareceres sobre a reorganização 

administrativa territorial autárquica, os quais, quando conformes com os princípios e os 

parâmetros definidos na presente lei, devem ser ponderados pela assembleia municipal no 

quadro da preparação da sua pronúncia.”, reiterou a sua proposta de votação sobre a 

Assembleia Municipal ter ou não o dever de considerar os pareceres das assembleias de 

freguesia na sua formulação da sua pronúncia. ---------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal explicou que, em conformidade com artigo lido 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, foram tidos 
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em consideração os pareceres emitidos pelas assembleias de freguesia, no quadro da 

preparação da pronúncia deste órgão, e que, tendo a mesma já sido votada na sua 

generalidade, devem agora ser votadas as propostas de alteração da sua especialidade, 

com enquadramento legal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo comunicou que a sua posição não é contra a 

Freguesia de Peva, ainda assim, sublinhou que a Freguesia de Segões também se 

pronunciou, sendo que no parecer da sua Assembleia é comunicado que não houve 

hipótese de entendimento com a Freguesia de Peva, quanto à inclusão do nome de 

Segões na freguesia resultante da agregação, uma vez que, em conversas informais, tidas 

com os seus elementos, a mesma comunicou não abdicar do seu nome. ------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que também não se enquadra na 

pronúncia em análise a sugestão de realização de um hipotético referendo à população que 

reside na zona reclamada por Moimenta da Beira e Leomil, proposta pelo Presidente da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes. ---------- 

----- Manifestou disponibilidade para as propostas que respeitam à reorganização territorial, 

mas que não têm enquadramento na pronúncia agora em discussão, serem colocadas 

após a votação das propostas de alteração de especialidade. --------------------------------------- 

----- Colocou, então, à votação a proposta subscrita pelo deputado António José Tojal 

Rebelo e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Segões, António Rocha dos Santos, no 

sentido da Freguesia resultante da agregação de Peva e Segões ser designada de União 

de Freguesias de Peva e Segões e não somente de Peva, tendo a mesma sido aprovada, 
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por maioria, com um voto contra do Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João 

de Jesus Sousa, dezanove abstenções e onze votos a favor do Presidente da Assembleia 

Municipal, Alcides José Sousa Sarmento, da Primeira Secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves, dos deputados Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Celita Maria Pereira Leitão 

e António José Tojal Rebelo, da Presidente da Junta de Freguesia de Ariz, Angelina de 

Abreu Saraiva, do Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, António Ribeiro dos 

Santos, do Presidente da Junta de Freguesia de Segões, António Rocha Santos, do 

Presidente da Junta de Freguesia de Passô, Domingos Manuel Martinho dos Santos, do 

Presidente da Junta de Freguesia de Nagosa, André Trindade de Sousa, do Presidente da 

Junta de Freguesia de Vilar, Júlio de Almeida Castro. -------------------------------------------------- 

----- Em cumprimento da proposta realizada da parte da manhã, determinou a abertura do 

“Período de Intervenção do Publicou”, a fim das pessoas presentes poderem fazer 

intervenções relativas à reorganização administrativa territorial autárquica. Esclareceu que 

não será necessário os cidadãos interessados em intervir procederem antecipadamente à 

sua inscrição, conforme prevê o artigo 19.º, Regimento da Assembleia Municipal, e que os 

trinta minutos disponíveis para o efeito, serão distribuídos pelas pessoas que se 

inscreverem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O cidadão José Moreira Almeida, natural de Moimenta da Beira e habitante de Toitam, 

há mais de quarenta anos, tendo sempre testemunhado a vontade da sua população em 

pertencer a Moimenta da Beira, apelou aos deputados da Assembleia Municipal que 

defendam essa causa, considerando que não faz sentido a sua população pertencer à 

Freguesia de Arcozelos por vários motivos, dando como exemplo o facto de a mesma, para 
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se deslocar àquela Freguesia, ter que passar obrigatoriamente pela Vila de Moimenta da 

Beira. Acescentou que a população de Toitam irá continuar a lutar nesse sentido, de forma 

ordeira e pacífica, até conseguir o seu objetivo. ---------------------------------------------------------- 

----- A cidadã de Toitam, Maria Judite Oliva, lamentou que a Freguesia de Aldeia de 

Nacomba vá deixar de existir e apelou ao bom senso e à compreensão da Freguesia de 

Arcozelos, no sentido ceder o palmo de terra necessário para que a localidade de Toitam 

possa pertencer à Freguesia de Moimenta da Beira, como é vontade dos seus habitantes. - 

----- A cidadã de Toitam, Maria Augusta Margarido, reiterou que a população de Toitam 

quer pertencer à Freguesia de Moimenta da Beira por estar a meio quilómetro da mesma e 

a cinco quilómetros da Freguesia de Arcozelos, questionando porque é que não é 

viabilizada essa vontade, uma vez que os seus alunos já vão para as suas escolas e os 

seus mortos para o seu cemitério. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O cidadão Mário da Costa Oliva, natural de Toitam, sublinhou que este processo já 

dura há muito tempo, lembrando as dificuldades que a Freguesia de Arcozelos tinha no 

transporte dos mortos daquela localidade para a sua freguesia. -------------------------------------  

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a sua sensibilização pela forma 

como os cidadãos intervieram, apelando ao diálogo e ao bom senso, e assegurou que a 

Assembleia Municipal irá continuar a fazer o melhor para a população do Concelho de 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal observou que a pronúncia, com a alteração que 

foi aprovada, está em condições de ser enviada para a Assembleia Municipal. ----------------- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, manifestou 

o seu descontentamento, principalmente com a mesa da Assembleia Municipal, atendendo 

a que, das propostas apresentadas, apenas colocou uma a votação, ficando, deste modo, 

os problemas de Peva, de Aldeia de Nacomba e de Toitam por solucionar, o que o leva a 

questionar se o vinte e cinco de abril efetivamente já chegou. ---------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a sua compreensão quanto à 

posição do Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, 

conquanto considere que a Assembleia Municipal foi muito clara nas razões que a levaram 

a decidir que apenas umas propostas podia ser votada, por ter enquadramento legal, e 

outras não, que foi por acaso uma que era respeitante à sua freguesia. --------------------------- 

----- Relativamente às propostas apresentadas pelos Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de constituição 

de uma comissão para organizar um referendo para resolução dos limites entre a sua 

Freguesia e a de Leomil, e pelo deputado António Francisco Pinto Reis, de constituição de 

uma comissão de acompanhamento da reorganização, ficou decidido que as mesmas 

seriam colocadas a votação na próxima reunião. -------------------------------------------------------- 

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

autorização para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao montante 

de € 2.473.583,66 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e 

três euros e sessenta e seis cêntimos), a celebrar entre o Município e o Estado através da 

D.G.T.F, e à aprovação do Plano de Ajustamento Financeiro, no âmbito do Programa de 
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Apoio à Economia Local (PAEL). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

com a pronúncia aprovada nesta Assembleia Municipal, apelando a que a mesma, apesar 

de não ser agradável para todos, seja assumida e respeitada a partir de agora, no 

cumprimento das regras da democracia. Apelou, ainda, ao empenhamento conjunto na 

resolução dos grandes problemas advenientes da crise gravíssima que o País atravessa, 

sublinhando que o mesmo não poderá ser diminuído pelas questões que nos separam. ----- 

----- Relativamente ao ponto em análise, esclareceu que o seu agendamento para o dia de 

hoje, em conjunto com a discussão da reorganização administrativa territorial autárquica, 

que ocupou muito tempo, se deveu ao facto dos Municípios terem que, até ao dia três ou 

quatro do próximo mês, aprovar estes assuntos, não havendo também possibilidade de 

antecipar a sua discussão, atendendo a que o PAEL foi criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 

de agosto, e regulado pela Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro. -------------------------- 

----- Destacou o esforço dos serviços da Divisão Económica e Financeira da Câmara 

Municipal, particularmente do seu Chefe, Dr. Paulo Figueiredo, que trabalharam 

incessantemente na elaboração dos documentos agora em análise, sendo que alguns 

documentos complementares só puderam ser disponibilizados no dia de hoje, devido à sua 

complexidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acrescentou que do documento que vier a ser votado fará parte uma certificação legal 

das contas do Município, realizada por um revisor oficial de contas, que a Câmara 

Municipal contratou para o efeito, sendo que a mesma ainda não foi disponibilizada devido 
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à própria Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não ter, até hoje, produzido uma minuta 

que pudesse ser aplicada pelos seus profissionais a estes casos em concreto. ----------------- 

----- Explicou que, estando o Estado Português a beneficiar de um programa de 

financiamento para a liquidação das suas dívidas, os municípios solicitaram a extensão 

desse apoio para as suas próprias dívidas, tendo o Governo da República feito, para esse 

efeito, um acordo com os municípios e com a Troika, que coloca à disposição do conjunto 

dos trezentos e oito municípios, o valor de mil milhões de euros, destinado à liquidação das 

suas dívidas em atraso, vencidas há mais de noventa dias, à data de trinta e um de março 

de dois mil e doze. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou que a este empréstimo estava associada a taxa de juros da República 

Portuguesa de 3,65, que de momento é de 3,22, acrescida de um spread de 0,15%. --------- 

----- Explicou que este Município viu-se obrigado a aderir ao PAEL, atendendo a que, 

perante a ausência de disponibilidade de financiamento por parte do mercado e uma 

restrição legal que apenas o autorizava a contratar de um empréstimo até ao valor de € 

39.000,00 (tinta e nove mil euros), para conseguir amortizar anualmente cerca de € 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil euros) de empréstimos de médio e longo prazo (o 

que significa uma amortização, em três anos, de cerca de 4.000.000,00 (quatro milhões de 

euros)), viu-se obrigado a repercutir as suas dificuldades de tesouraria nas suas dívidas de 

curto prazo a fornecedores, o que, por sua vez, se revela negativo para a economia, pois 

provoca dificuldades aos credores, e para o próprio Município, que se vê obrigado a 

suportar altas taxas de juro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Relativamente às condições para adesão ao PAEL, informou os municípios que se 

encontrem em desequilíbrio estrutural, de acordo com a Lei das Finanças Locais em vigor, 

são inseridos no chamado Programa I, e que os restantes municípios que, não estando em 

desequilíbrio estrutural, mas sim conjuntural ou apenas necessitem deste financiamento, 

são inseridos no Programa II, correspondendo a cada grupo algumas implicações distintas.  

----- No que respeita ao Município de Moimenta da Beira, informou que o mesmo, ao se 

encontrar no Programa I, conjuntamente com mais cinquenta e dois municípios, tem 

apenas uma implicação positiva, que corresponde à garantia de financiamento de 100% 

dum determinado valor de dívidas, enquanto que os municípios inseridos no Programa I 

terão acesso a um financiamento das suas dívidas de 50% a 90%, tendo, inclusive, 

recebido informações de que a aludida margem andará mais perto dos 50% e de que 

haverá um conjunto de municípios para os quais não chegarão as verbas disponíveis. ------- 

----- Relativamente às implicações negativas do PAEL, comunicou que os Municípios 

integrados no Programa I estão obrigados a executar um plano de ajustamento financeiro, 

que abarca um conjunto de medidas concretas de redução e de racionalização da despesa 

e de maximização da receita, tais como a redução do pessoal, que se fará apenas com 

base nas aposentações que se prevêem ao longo do programa, atendendo a que não é 

permitido aos Municípios despedirem sem justa causa, a aquisição de bens e serviços 

correntes e de capital, através da reavaliação e eventual suspensão, a eliminação de 

outsourcing sempre que haja redundância com estruturas municipais e a aplicação da 

Derrama, um imposto que as empresas têm que pagar sobre os respetivos lucros, que o 

Município nunca antes tinha cobrado. ----------------------------------------------------------------------- 
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----- Acrescentou que é recomendado que se coloquem as taxas de IMI na sua máxima 

percentagem, no entanto, não sendo exigido, comunicou que este Município não o irá 

fazer. Esclareceu que, no ano passado, as taxas do IMI para os prédios avaliados variavam 

entre 0,2 e 0,4, tendo a Assembleia Municipal, por proposta da Câmara Municipal, 

aprovado a taxa intermédia de 0,3, e para os prédios não avaliados a taxa máxima de 0,7, 

e que este ano, tendo as taxas passado para os intervalos de 0,3 e 0,5, para os prédios 

avaliados, a Câmara Municipal propõe a taxa de 0,4, para os prédios avaliados, no sentido 

de mantê-la no centro do intervalo, e a taxa máxima de 0,8, para os prédios não avaliados. 

Esclareceu que a taxa sobre os prédios não avaliados não terá qualquer significado, uma 

vez que o número dos mesmos será residual, após a conclusão da avaliação geral dos 

prédios urbanos, que se prevê até ao final do ano. Manifestou a esperança do Município 

futuramente vir a ter condições financeiras que lhe permitam a redução do aludido imposto, 

tendo em vista a sua redistribuição. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que o aludido programa prevê ainda uma forte reestruturação dos 

serviços ambientais, leia-se água, saneamento e resíduos sólidos, que passa por um 

aumento de 20% nas receitas e uma diminuição de 20% nos custos, no entanto, comunicou 

que, de acordo com a informação que é passada no País, a ERSAAR irá dar instruções 

para que os referidos serviços tenham um igual valor de custos e de proveitos, o que, a vir 

a acontecer, levará o Município a praticar preços até sete vezes mais elevados. Ainda 

assim, defendeu que os preços quando muito reduzidos conduzem a abusos dos serviços, 

o que compromete a sua disponibilidade aos munícipes que efetivamente necessitam 

deles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado António Henrique da Silva Cardoso questionou se não há uma Troika em 

Moimenta da Beira para que o Município não entre em bancarrota. -------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, 

começou por observar que os números não coincidem no quadro “VIII – compromissos em 

2013”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que, dada necessidade de se pagar às empresas que realizaram as obras 

municipais, não haverá meios financeiros para liquidar outro tipo de serviços, questionando 

como será possível reduzir o prazo de pagamento. ----------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo observou que o assunto em análise é de 

extrema seriedade, não tendo havido tempo suficiente para que fosse devidamente 

avaliado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu a necessidade de ser realizada uma análise de âmbito político, onde sejam 

rebatidos alguns dos pontos insertos na declaração de voto dos vereadores da oposição, 

com os quais concorda, atendendo a que os mesmos são contrários ao que defende o 

Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, tendo sido Presidente da Câmara 

Municipal durante muitos anos, manifestou a sua compreensão quanto à dificuldade e à 

impotência que os autarcas sentem quando são confrontados com os números da dívida, 

salientando que o Senhor Presidente da Câmara Municipal terá a compreensão de todos. - 

----- Manifestou a sua solidariedade para com a angústia sentida pelos portugueses, que 
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censuram o Governo, observando que a Troika está a agravar a condição de vida das 

pessoas e a pôr em causa a manutenção dos serviços básicos, levando a que o cidadão 

comum seja obrigado a adiar os seus projetos, a que as empresas vejam o seu 

desenvolvimento comprometido e a que aqueles que têm património tenham dificuldades 

em mantê-lo, atendendo à triplicação do valor do IMI decorrente das avaliações de imóveis 

em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Observou que o poder reivindicativo dos municípios foi passivo, no que respeitou à 

negociação das condições do PAEL, que conduzirão a uma perda de autonomia e do poder 

local e, consequentemente, da capacidade dos órgãos locais representarem o povo. --------- 

----- Tomou a palavra o deputado António Francisco Pinto Reis, começando por observar 

que o PAEL não irá apoiar a economia local, atendendo a que exige o esforço de todos, 

incluindo das próprias empresas. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal fizesse um comentário quanto 

à declaração dos vereadores da oposição, atendendo a que a mesma é contrária à sua 

argumentação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Salientou que está a faltar uma estratégia objetiva para se conseguir a redução da 

dívida, mencionada nos documentos, defendendo que a mesma deveria passar pela 

adoção de uma ecocondução, dando como exemplo a redução dos combustíveis, a 

redução da despesa com os transportes escolares e a redução da despesa com as 

comunicações, pelo menos em 20%. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Declarou que, por força das eleições, passa um cheque em branco quanto à atuação 
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do Senhor Presidente da Câmara Municipal, esperando que a mesma não se resuma à 

gestão da dívida do Município. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal corroborou das palavras do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, defendendo que o importante é ultrapassar os problemas que o 

Município vivencia atualmente e não saber como é que os mesmos surgiram. Sublinhou 

que as ambições do Município foram comprometidas por fatores que não podiam ser 

previstos, designadamente a conjuntura nacional, os sucessivos cortes das transferências 

do poder central para o poder local e a própria definição dos critérios e regras quanto aos 

limites de endividamento municipal. Ainda assim, informou ter algum conforto pelo facto do 

problema do Município ser de cariz apenas financeiro e não económico. ------------------------- 

----- Atendendo à condição de dificuldade financeira do Município e às condicionantes dela 

advenientes, informou considerar que o programa de financiamento apresentado será o 

melhor caminho, devendo o mesmo ser garantido através de uma efetiva monitorização na 

conceção, na candidatura e na execução rigorosa dos projetos, por parte do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, de modo a se obterem ganhos de eficiência na receita e 

na despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal sugeriu que, dado o avançar da hora, ainda que o 

PAEL seja hoje votado, a discussão acerca do mesmo seja retomada numa próxima 

sessão, tendo em vista o esclarecimento das dúvidas apresentadas. ------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado António Henrique da Silva Cardoso, observou que Moimenta 

da Beira e o País todo está um pouco sob as ordens da Troika, estando todos sujeitos 
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diariamente às suas influências diretas e nefastas, ainda assim, manifestou a sua 

convicção de que o País será capaz de ultrapassar as dificuldades atuais. ----------------------- 

----- Quanto à diferença de valores apontada pelo Presidente da Junta de Freguesia de 

Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, informou que não poderá referir-se à mesma, 

atendendo a que não a encontrou. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente aos valores insertos na programação para os anos seguintes, explicou 

tratarem-se de pagamentos programados no âmbito de dívidas já comprometidas, que vão 

condicionar naturalmente os exercícios onde estejam inseridos. ------------------------------------  

----- No que respeita aos prazos médios de pagamento, relativamente aos quais o aludido 

autarca manifestou a sua preocupação, comunicou que os mesmos são calculados de 

forma não linear, ou seja, não são calculados entre a data em que entra a fatura e a data 

em que a dívida é paga. Observou que com o referido programa será possível baixar 

significativamente os aludidos prazos, conquanto não poderá dar a garantia que os 

mesmos sejam efetuados dentro de noventa dias, enquanto não for possível corrigir 

algumas situações, nomeadamente a ausência de contrapartidas em termos de património 

e os subsídios concedidos às juntas de freguesia, às associações, às famílias e às 

empresas. Ainda assim, sublinhou que, no caso de haver um entendimento unânime 

quanto aos meios e aos processos a adotar para que se atinja administrativamente esse 

objetivo, fará tudo para que tal aconteça, de modo a ser cumprida uma das obrigações cuja 

violação coloca o Município em situação de desequilíbrio estrutural. ------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, informou que irá fazer um 
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pequeno comentário à declaração de voto, atendendo a que o único vereador da oposição 

que se encontra presente, o Senhor Engenheiro Joaquim Coelho, comunicou que não fará 

mais intervenções nesta Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao número seis da aludida declaração de voto, em que os senhores 

vereadores lembram que tinham defendido que a dívida total do Município assumia o valor 

de € 12.123.547 (doze milhões, cento e vinte e três mil euros, quinhentos e quarenta e sete 

euros), aquando da prestação de contas de dois mil e onze, e que agora, no âmbito do 

PAEL, o Município apresenta uma dívida total de € 12.218.971 (doze milhões, duzentos e 

dezoito mil, novecentos e setenta e um euros). Sublinhou que os documentos em análise 

são produzidos pelos serviços da Câmara Municipal e, portanto, merecem toda a confiança 

técnica, defendendo que a sua contestação, a acontecer, deverá ser objetiva. Acrescentou 

que o valor da dívida agora apresentado resulta aproximadamente da subtração dos 

acréscimos de custos no valor de € 754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil euros) 

aos € 12.973.386,00 (doze milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e 

seis oito euros), apresentados aquando da prestação de contas de dois mil e onze. 

Esclareceu que os aludidos acréscimos de custos, onde são incluídos na sua maioria os 

valores constantes em autos e outras dividas dos quais resultarão faturas, foram incluídos 

pelos serviços na prestação de contas, com a sua autorização, em respeito das regras da 

boa contabilidade no POCAL. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Refutou a classificação do empréstimo decorrente do PAEL enquanto empréstimo de 

reequilíbrio financeiro, por parte dos vereadores da oposição, no ponto sete da aludida 

declaração de voto, defensando que essa terminologia está estipulada legalmente, e passa 
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pela contratação de um empréstimo para a negociação da liquidação integral das dívidas 

de curto prazo, com condições específicas para o seu acesso, não havendo, no entanto, 

condições no mercado que viabilizem a sua contratação. --------------------------------------------- 

----- Informou considerar não fazer sentido a oposição dos senhores vereadores à 

contratação de um empréstimo no valor de € 2.473.583,66 (dois mil, quatrocentos e setenta 

e três mil, quinhentos e oitenta e três euros e sessenta e seis cêntimos), quando, em dois 

mil e nove, os mesmos contraíram um empréstimo no valor aproximado de € 4.780.000,00 

(quatro milhões, setecentos e oitenta mil euros), adiando inclusive o seu pagamento, e 

quando o Município, durante os três anos entretanto decorridos, amortizou cerca de € 

4.000.000,00 (quatro milhões de euros) de empréstimos de médio e longo prazo. ------------- 

----- Observou que os pontos nove e dez da mesma declaração de voto não são 

congruentes, atendendo a que os senhores vereadores no primeiro referem que “facilmente 

perceberemos que o município de Moimenta da Beira não terá quaisquer possibilidades de 

sustentabilidade se não for gerida com enorme rigor e austeridade”, e no segundo que “não 

percebemos também que, no esforço previsional para resolução da dívida agora firmada, 

todos os setores se vejam constrangidos a reduções, ora pela via da manutenção de 

valores que todos os anos deveriam ser ajustados, como pela via mais dura da redução 

setorial da despesa”, observando que não se pode afirmar num ponto que a 

sustentabilidade do Município depende de uma gestão que implica redução e no ponto 

imediatamente seguinte que não se entende essa mesma redução. ------------------------------- 

----- Lembrou que, na última vez que falou à Assembleia Municipal sobre o assunto, a 
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informou que o Município naquele momento não violava nem o limite de endividamento de 

médio e longo prazo, nem o limite de endividamento líquido, e que se fossem mantidas as 

regras que vigoravam naquela altura, se comprometia a chegar ao final do ano de dois mil 

e onze sem violar nenhum deles. No entanto, também informou que estava a ser anunciado 

um conjunto de medidas que mudariam os fatores de cálculo, isto é, que alteravam a base 

de calculo, o que se veio a verificar. Assim, explicou que, inicialmente, de acordo com a lei 

e com as comunicações da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), o limite de 

endividamento líquido para trinta e um de dezembro de dois mil e onze, seria de € 

9.980.000,00 (nove milhões, novecentos e oitenta mil euros), o que representaria uma folga 

para o Município de € 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil euros), no entanto, após a 

aludida alteração, o mesmo limite baixou para € 9.690.000,00 (seiscentos e noventa mil 

euros), o que representaria uma margem de € 38.000,00 (trinta e oito mil euros) no 

endividamento liquido. Acrescentou que a DGAL, por uma questão técnica, estipulou que 

os municípios têm que reduzir no mínimo 10% ao que excederem no limite do 

endividamento líquido do ano anterior, e portanto, apesar do Município de Moimenta da 

Beira ter reduzido significativamente o valor do excesso de endividamento liquido face ao 

ano anterior, foi retirado ao valor resultante mais 10%, o que levou a que o mesmo limite 

fosse reduzido para € 98.572,00 (noventa e oito mil, quinhentos e setenta e dois euros), 

transformando aquilo que era uma folga de € 38.000,00 (trinta e oito mil euros), em uma 

violação de € 60.000,00 (sessenta mil euros), que, ainda assim, constitui uma violação 

incomparável à que se verificou no ano de dois mil e nove, no valor de € 2.612.000,00 (dois 

milhões, seiscentos e doze mil euros). ---------------------------------------------------------------------- 
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----- Informou que se deslocou à DGAL a fim de contestar estas condições, no entanto 

acabou por não fazê-lo devido ao risco de não haver financiamento para todos os 

municípios que adiram ao Programa I. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao endividamento de médio e longo prazo, comunicou que, em dois mil e nove, 

o Município violava o seu limite em € 724.000,00 (setecentos e vinte e quatro mil euros), e 

que hoje goza de uma folga de € 1.789.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil 

euros), defendendo que deve ser continuado o caminho para a sua redução. ------------------- 

----- Informou que o terceiro critério que faz com que o Município esteja em desequilíbrio 

estrutural é o facto de ter dívidas a fornecedores superiores a 50% do valor das suas 

receitas totais do ano anterior. Explicou que este critério seria cumprido se o Município 

apenas tivesse perdido metade das receitas do Orçamento de Estado (FEF) no ano de dois 

mil e dez, no entanto, em relação ao ano de dois mil e nove, o Município perdeu nas 

transferências do Orçamento de Estado, até agora, cerca de € 1.454.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e quatro mil euros), e perdeu, em relação ao orçamento de dois 

mil e dez, cerca de € 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil euros). ---------------------- 

----- Observou, assim, que não é possível garantir o cumprimento dos critérios estipulados, 

quando são mudadas as bases de atuação todos os meses. Ainda assim, sublinhou que o 

Município está a fazer uma redução objetiva de todos os seus indicadores negativos, 

nomeadamente no que respeita às suas dívidas de médio e longo prazo, atendendo a que, 

em dois mil e nove, tinha vinte e cinco empréstimos, no valor de € 8.624.000,00 (oito 

milhões, seiscentos e vinte e quatro mil euros), tendo terminado quatro deles até ao ano de 
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dois mil e onze, e prevendo-se o término de três empréstimos neste ano e de cinco no ano 

de dois mil e treze, o que fará com que o Município, em dois mil e catorze, fique com treze 

empréstimos a seu cargo, no valor de € 5.314.000,00 (cinco milhões, trezentos e catorze 

mil euros), no qual se insere o empréstimo agora em análise, o que resulta numa redução 

de quase 50% do serviço da dívida. Assim, observou que, se tudo correr como o previsto, o 

Município, a partir de dois mil e catorze, terá que pagar, por ano, de juros e de amortização 

cerca de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), quando entre dois mil e dez e 

dois mil e doze, o Município pagou cerca de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), o 

que, apesar de não ser uma situação confortável, representa uma significativa melhoria. ---- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, relativamente ao aumento 

do IMI, resultante das avaliações dos imóveis, em curso, informou que se prevê que o 

mesmo seja na ordem dos 30%, e que a Câmara Municipal pretende, logo que lhe seja 

possível, usar esse aumento de receita para baixar as taxas, atendendo a que considera 

completamente indigno o Estado com um imposto atingir o património que representa para 

muitas pessoas singulares e coletivas o esforço de uma vida, podendo haver casos em que 

esse aumento signifique a perda do próprio património. ------------------------------------------------ 

----- Quanto à questão da água e da ERSAAR, reiterou que há a probabilidade do Município 

vir a ter a obrigação de colocar as tarifas num nível que seja compatível com o dos custos, 

apesar de não ser o que se prevê no plano em análise, como já havia explicado. -------------- 

----- Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, concordou que o PAEL não 

contribui para o desenvolvimento da economia, tendo se oposto às suas condições, em 



 
                    Fls. 

__________   
2012.09.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

198

conjunto com outros municípios, numa reunião da ANMP, conquanto seja necessário aderir 

ao mesmo, de modo a responder às dívidas aos fornecedores do Município. Acrescentou 

que, perante a violação da legitimidade democrática das autarquias por parte do Estado, 

uma das conclusões sugeridas para o congresso de amanhã da ANMP é a contestação 

completa da ingerência do Estado no que são as atribuições e competências dos 

municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concordou que o aludido empréstimo se destina a liquidar das dívidas do Município, 

destinando-se também a amortizar um pouco dos seus empréstimos. ----------------------------- 

----- Reiterou que foi subscrito um acordo, entre o Governo Português e a ANMP, ao abrigo 

do qual, os municípios que quisessem aceder ao PAEL, não podiam ter nenhum litígio com 

o estado Português, pelo que o Município de Moimenta da Beira seria obrigado a retirar a 

providência cautelar que intentou contra o Estado Português, respeitante à retenção do IMI, 

o que classificou de chantagem. Ainda assim, comunicou que o Município não teve que o 

fazer, atendendo a que o Senhor Juiz não deu provimento à sua providência cautelar, por 

considerar que o valor dos 5% de retenção, não afeta de forma significativa o orçamento 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Observou que as despesas apresentadas não são vagas, sendo o mais concretas 

possível, uma vez que estão completamente enunciadas uma a uma e perfeitamente 

refletidas nos documentos que foram entregues aos membros da Assembleia Municipal, 

dando como exemplo a redução de 15% nos transportes e a redução de € 5.000 (cinco mil 

euros) em comunicações. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----- Congratulou-se com a valorização dos powers points que habitualmente apresenta, 

conquanto não lhe foi possível a sua elaboração, atendendo à escassez de tempo para o 

efeito, conforme já havia explicado. Acrescentou que esta Câmara Municipal é das poucas 

que elabora e publica no seu site os powers points apresentados nas sessões da 

Assembleia Municipal, de modo a tornar a sua atuação transparente e de fácil leitura. ------- 

----- Congratulou-se com a confiança manifestada pelo deputado António Francisco Pinto 

Reis, quanto à sua atuação, assegurando que se esforçará para que a mesma não seja 

focada apenas na redução da dívida do Município, ainda assim, sublinhou a necessidade 

de haver também um grande esforço para que a mesma não aumente. --------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, observou que o trabalho rigoroso 

realizado no âmbito da candidatura ao PAEL, apesar de demasiado denso para ser 

apreciado em tão pouco tempo, corresponde a um esforço exaustivo por parte dos serviços 

que tem que relevar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Explicou que o valor elegível do Município atribuído pela DGAL era de € 3.014.393,55 

(três milhões, catorze mil, trezentos e noventa e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), 

em trinta e um de março do corrente ano, e passou para € 2.473.583,66 (dois milhões, 

quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três euros e sessenta e seis 

cêntimos), devido ao facto de, entretanto, terem sido realizados pagamentos e acordos 

com fornecedores, no sentido de cumprir a redução legalmente estipulada, de 10% da 

dívida de curto prazo, até ao final do ano. --------------------------------------------------------------- 

----- Informou ser necessária também a autorização das medidas concretas propostas nos 
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documentos em análise, apesar de tal não constar no enunciado do presente ponto. --------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, atendendo a que os pontos seguintes também 

já foram abordados, à exceção da taxa do IRS, por não ter sofrido qualquer alteração, 

propôs que se procedesse então à votação de todos eles. -------------------------------------------- 

----- Assim, não havendo oposições à sua proposta, começou por colocar à votação a 

autorização para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao montante 

de € 2.473.583,66 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e 

três euros e sessenta e seis cêntimos), a celebrar entre o Município e o Estado através da 

D.G.T.F, e a aprovação do Plano de Ajustamento Financeiro, no âmbito do Programa de 

Apoio à Economia Local (PAEL), bem como as suas propostas concretas nele insertas, 

tendo as mesmas sido aprovadas por maioria, com vinte e dois votos a favor, e quatro 

abstenções dos deputados Henrique Cardoso, António José Tojal Rebelo, António Reis e 

José Agostinho Gomes Correia. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Passou ao Ponto Quatro, colocando a votação a proposta de fixação da taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar em dois mil e treze, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria, com vinte e quatro votos a favor, e duas abstenções dos deputados 

António José Tojal Rebelo e António Reis. ----------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente passou ao Ponto Cinco, colocando a votação a proposta de fixação da 

Derrama (artigo 14.,º da Lei das Finanças Locais, conjugado com a alínea d) do n.º 2 do 

art.º 6.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto), tendo a mesma sido aprovada por maioria, 

com vinte e quatro votos a favor, e duas abstenções dos deputados António José Tojal 
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Rebelo e António Reis. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Finalmente, passou ao Ponto Seis, colocando a votação a proposta de “Participação 

Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2013”, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, com vinte e cinco votos a favor e um voto contra do deputado António Reis. ---------

----- Terminada a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as 

minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, em nos termos 

do disposto no n.º 4, do artigo 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. -------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas e vinte 

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