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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE 

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

ACTA N.º 05/10 

========== Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, realizou-se, no 

Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

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

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

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: Joaquim Filipe dos 

Santos Rodrigues e Hildérico José Lopes Pereira Coutinho. ----------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que está disponível nos serviços, para 

consulta, uma declaração conjunta dos Municípios da AIA – Associação Intermunicipal de 

Água da Região de Setúbal, a propósito do Dia Nacional da Água. --------------------------------- 

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

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

----- Tomou a palavra o deputado António Reis, começando por informar que a ONU 

assinalou o terceiro domingo de Novembro como o Dia Mundial em Memória das Vítimas 

da Estrada para evocar todos aqueles que perderam a vida em acidentes de viação. Tendo 
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a referida data sido assinalada em todos os distritos de Portugal, manifestou a vontade de, 

no próximo ano, a Assembleia Municipal ou a Câmara Municipal promoverem, em conjunto 

com iniciativas privadas, este dia de memória. Informou que, apesar do número de vítimas 

de acidentes de viação ter diminuído, ainda constitui um verdadeiro flagelo da sociedade 

moderna, e que Moimenta da Beira está inserida numa das vias mais problemáticas do 

Concelho, a Estrada Nacional 226. Neste contexto, propôs a aprovação de um voto de 

pesar pelas vítimas rodoviárias deste Concelho, registadas no ano de dois mil e dez, bem 

como a colocação de silhuetas negras, em tamanho natural, a norte e a sul da Estrada 

Nacional 226, com o intuito de sensibilizar os automobilistas para a necessidade de 

praticarem uma condução mais segura. -------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou ser esclarecido sobre qual o motivo do atraso na publicação das actas da 

Assembleia Municipal na página da Internet do Município. Defendeu que as actas e o 

Regimento da Assembleia Municipal deveriam estar disponíveis para consulta dos 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Propôs um voto de agradecimento pelo notório contributo que o Jornal Beirão dá na 

projecção do Município e, ainda, um voto de felicitações pelo seu segundo aniversário. 

Relativamente à conferência intitulada “Conversas da Beira”, organizada no âmbito do 

referido aniversário, com o objectivo de focar os interesses e as aspirações da comunidade 

beirã, que teve a participação do Presidente da Câmara Municipal, manifestou a sua 

preocupação pela total ausência dos eleitos políticos, questionando sobre o seu eventual 

alheamento quanto aos interesses do Executivo deste Município. ---------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo discordou do membro António Reis, 
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defendendo que a ausência dos eleitos locais nas “Conversas da Beira” não significa o seu 

alheamento em relação às actividades do Município e que a Assembleia Municipal é o local 

privilegiado para se falar desses assuntos com legitimidade democrática. ------------------------ 

----- Constatou que o Presidente da Assembleia Municipal não deu cumprimento ao que 

defendeu no seu primeiro discurso de investidura: a realização de sessões, além das 

impostas legalmente, com vista à discussão de vários assuntos que estariam para além 

dos de apreciação obrigatória. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que a discussão do Orçamento e do Plano de Actividades, como pontos 

fulcrais das actividades do Município, deveria ser levada a cabo numa reunião 

extraordinária, marcada para o efeito, e não numa sessão ordinária, sob pena de tornar a 

agenda demasiado sobrecarregada. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Fez um reconhecimento público do esforço que o Presidente da Câmara Municipal tem 

feito em prol da afirmação do Município. -------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao protocolo celebrado entre este Município e o Ministério da Educação, 

que estipulava uma comparticipação de € 400.000,00 (quatrocentos mil euros) para o 

Pavilhão Gimnodesportivo, questionou, novamente, o Presidente Câmara Municipal sobre o 

que pretende fazer quanto ao seu incumprimento, manifestando a opinião de que o 

Presidente da Câmara Municipal está a ficar sozinho e abandonado pelos que são do 

mesmo partido político. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal congratulou-se e agradeceu pelo voto de pesar 

pelas vítimas de acidentes rodoviários de dois mil e dez, proposto pelo deputado António 
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Reis. Posto à votação o mesmo foi aprovado, por unanimidade. ------------------------------------ 

----- No que respeita à proposta de colocação de silhuetas nas estradas, informou 

concordar com a implementação de uma campanha de prevenção de acidentes rodoviários 

por parte da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à publicação das actas da Assembleia Municipal no site do Município, 

agradeceu a sugestão e informou que irá ter essa preocupação. ------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha esclareceu que, no ano de dois mil 

e nove, estão em falta a acta de tomada de posse e outras duas, uma das quais ainda da 

responsabilidade da mesa anterior. Relativamente ao ano de dois mil e dez, confirmou a 

existência de uma única acta no site do Município, pelo que solicitou a regularização desta 

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

----- Em relação à opinião do deputado António José Tojal Rebelo quanto ao Presidente da 

Câmara Municipal estar sozinho, comunicou que a sua percepção é exactamente contrária.  

----- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu todos os reparos e críticas à mesa. -

---- Esclareceu que a discussão de assuntos, além dos de apreciação obrigatória, já é 

fomentada pela mesa, uma vez que a mesma permite a sua explanação, às vezes até fora 

do período antes da ordem do dia. Informou que não tem intenção de promover muitas 

mais sessões, sob pena de isso se converter num custo acrescido para o Município. --------- 

----- Sublinhou que o seu estatuto de cronista no Jornal Beirão não vincula, em nada, a 

Assembleia Municipal, apelando a que não haja uma confusão entre cargos e opiniões. ----- 
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----- Esclareceu que o Orçamento e o Plano de Actividades foram agendados nesta data 

por estarem prontos a ser apreciados e, ainda, a fim de serem evitados transtornos às 

pessoas que, no período entre o Natal e a passagem de ano, estão fora desta localidade. – 

----- O deputado Rui Laureano solicitou permissão para se ausentar momentaneamente da 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal autorizou o deputado a ausentar-se. --------------- 

----- O deputado António Reis esclareceu que não pretendeu vincular os eleitos locais ao 

ciclo de conferências, apenas lamentou não terem aceitado o convite que lhes foi 

endereçado, o que denota um alheamento à possibilidade de desenvolver reflexões acerca 

das intervenções do Presidente da Câmara Municipal, fora do contexto formal. ----------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta de um voto de 

parabéns pelo segundo aniversário do Jornal Beirão, apresentada pelo deputado António 

Reis, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com trinta e seis votos a favor e duas 

abstenções da Secretária Teresa Adão e do Presidente da Junta de Freguesia de 

Paradinha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Rui Laureano regressou à sessão. ----------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, relativamente à colocação de silhuetas negras nas 

estradas do Município, proposta pelo deputado António Reis, informou que, se a 

Assembleia Municipal assim o entender, dará cumprimento ao proposto. No caso da 

Assembleia Municipal não se pronunciar sobre o assunto, manifestou a sua disponibilidade 
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para conversar acerca do assunto, estando completamente de acordo com a realização de 

uma campanha de sensibilização dos automobilistas, que se considere de melhor impacto.  

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, informou que sugeriu a 

antecipação da apreciação do Orçamento e do Plano de Actividades com vista ao seu 

afastamento da azáfama do período do Natal, possibilitando, deste modo, uma maior 

disponibilidade de análise. Mais informou que, caso a Assembleia Municipal entenda que 

esta antecipação não é desejável, não voltará a sugeri-la, tendo, no entanto, que se realizar 

sempre uma sessão no mês de Novembro para cumprimento da obrigação de 

comunicação ao Serviço de Finanças da taxa do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

que o Município irá aplicar no ano seguinte. --------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que não teve maiores benefícios durante este ano, não por ter sido 

abandonado pelos seus amigos políticos, mas sim devido às dificuldades de governação 

que o país atravessa neste momento. Defendeu que os erros de governação no Município 

não são atribuíveis a uma maior proximidade ou a um maior afastamento a um partido 

político. Relativamente ao protocolo celebrado entre este Município e o Ministério da 

Educação, que estipulava uma comparticipação para o Pavilhão Gimnodesportivo, 

esclareceu que tem realizado várias reuniões, com o Ministério da Educação e com a 

Direcção Regional de Educação do Norte, no sentido de poder obter uma de duas 

possibilidades: a alteração da posição existente de não atribuição da comparticipação ou, 

em alternativa, uma forma de compensação. No entanto, informou considerar que este não 

é o melhor momento para se concretizar uma destas possibilidades, atendendo ao período 

de contingência financeira que o país atravessa. Perante estas dificuldades, informou que 
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ficará muito satisfeito, se for levada a cabo a intervenção prevista para a Escola 

Secundária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que, nada mais havendo a dizer em 

relação à campanha de prevenção de sinistralidade, a Câmara Municipal, se assim o 

entender, elaborará uma proposta e apresentá-la-á à Assembleia Municipal. -------------------- 

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

proposta de “Fixação da taxa do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – a aplicar em 

2011”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a presente proposta resulta de uma 

obrigação legal que determina a comunicação, ao Serviço de Finanças, da taxa de IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis que o Município pretende aplicar no ano seguinte. Assim, 

fez saber que a Câmara Municipal propõe que sejam mantidas as taxas aplicadas no ano 

anterior, ou seja, a taxa máxima de 0,7 (setenta décimas) nos terrenos que não foram 

avaliados, e de 0,3 (trinta décimas) nos terrenos avaliados. Esclareceu que na base da 

aprovação destas taxas, já em anos anteriores, está a intenção de não se incidir tão 

gravemente nos terrenos avaliados, uma vez que há avaliações que vão para lá do valor 

real dos imóveis no Município. Com base nos dados de que dispõe até ao mês Outubro, 

informou que se estima que a cobrança desta taxa, no ano de dois mil e dez, corresponda 

ao valor acumulado de € 586.000,00 (quinhentos e oitenta e seis mil euros), verificando-se, 

deste modo, um aumento na ordem dos 30%, que pensa estar relacionado com o fim de 

algumas isenções fiscais e não com um aumento na base de incidência. ------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para discussão 

deste ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis manifestou a opinião de que a Assembleia Municipal deveria 

propor uma redução de uma décima na referida taxa, constituindo a mesma um impulso 

para um Concelho que perdeu centralidade e investimento. Neste sentido, ditou a seguinte 

declaração de voto, com base numa filosofia já manifestada sobre um sinal de atracção de 

investimento para o Município: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Penso que uma das formas de não gastar dinheiro em publicidade, mas manifestar 

essa intenção de atrair investimento para o Concelho era publicitar exactamente a quebra 

de uma décima nas taxas do IMI, por essa razão eu irei abster-me nesta votação”. ----------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo informou concordar com a manutenção das 

taxas actuais do IMI, uma vez que se trata de um imposto que incide sobre quem tem 

património. Ainda assim, manifestou a sua concordância com o princípio que está por 

detrás da posição do deputado António Reis, sendo, no entanto, da opinião que há outros 

instrumentos de que o Município dispõe para o efeito, tais como a redução da participação 

do Município no IRS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação, a proposta apresentada para a taxa do IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis a aplicar em dois mil e onze, foi aprovada por maioria, com duas abstenções, dos 

deputados António Reis e Susana Morais, e trinta e sete votos a favor. --------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois, com vista à apreciação da proposta de “Participação Variável 

no IRS – percentagem a aplicar em 2011”. ---------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a presente proposta contempla a 

participação do Município em 5% no IRS, sendo esta a participação máxima prevista 

legalmente. Mais informou que este imposto representa para o Município, no ano de dois 

mil e dez, o valor estimado de € 131.000,00 (cento e trinta e um mil euros), verificando-se 

um aumento de 3% que representa um valor absoluto mensal de € 384,00 (trezentos e 

oitenta e quatro euros). Com base nesta informação, constatou que a discussão sobre a 

percentagem de participação do Município no IRS não é referente ao peso desta receita, 

mas principalmente ao sinal de incentivo defendido por alguns deputados. Manifestou a 

opinião de que esse sinal teria efeitos contrários aos pretendidos, uma vez que esta 

redução permitiria beneficiar aqueles que pagam mais IRS e impediria o Município de 

distribuir esta receita por aqueles que mais precisam, o que é da sua competência. ----------- 

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

deste ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis informou não concordar com a divisão entre os que ganham 

mais e os que ganham menos, defendendo que a redução da participação do Município no 

IRS em 1% atrairia os investidores, os quadros médios e os quadros superiores para o 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António José Tojal Rebelo manifestou a sua total concordância com os 

argumentos apresentados pelo deputado António Reis e com a proposta do Vereador Jorge 

Costa em diminuir a participação no IRS em 1%. Apesar desta diminuição não ter grande 

expressão na capacidade financeira do Município, propôs que, para compensar esta 

diminuição, fosse retirada a obra de requalificação do Posto de Turismo, prevista no 
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Orçamento de dois mil e onze, por considerá-la desadequada para este momento em que o 

país atravessa muitas dificuldades. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia informou concordar com a proposta da 

Câmara Municipal. Lançou o repto para a adopção de um pacote de medidas que sirva de 

incentivo às empresas e aos jovens quadros, bem como de ajuda concreta às famílias em 

dificuldades, nomeadamente na implementação de tarifas sociais no abastecimento de 

água e recolha de resíduos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal defendeu que deveria ser o Município a cobrar 

a aludida participação no IRS, com vista à sua responsabilização e à consciencialização 

dos cidadãos desta contribuição. Informou considerar que não será a redução do imposto 

que tornará o Município mais atractivo, mas sim a criação de emprego. --------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou estar muito empenhado na fixação de 

jovens no Município, entendendo, no entanto, que a mesma se faz pela criação de 

emprego e não por um pequeno benefício fiscal. Lembrou que a Câmara Municipal não 

cobra derrama às empresas precisamente para tornar este Município mais atractivo para os 

investidores. Sublinhou que, neste momento, o Município não deve prescindir de parte 

desta receita sob pena de provocar uma injustiça social. ---------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, relativamente à concordância 

com a proposta do Vereador Jorge Costa, lembrou que o mesmo propôs que no final deste 

mandato deixasse de haver participação do Município no IRS. -------------------------------------- 

----- Relativamente à requalificação do Posto de Turismo, esclareceu tratar-se de uma 
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opção do Município não ficar de fora de uma candidatura integrada com todos os 

Municípios do Douro Sul, comparticipada em 70%, com o objectivo de proporcionar aos 

seus turistas uma informação única acerca das ofertas turísticas desta região. No que 

respeita à localização da obra, informou que, caso a candidatura o permita, será realizada 

num edifício sito no terreiro das freiras, caso contrário, será ampliado o Posto de Turismo. - 

----- O deputado António Reis apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------- 

----- “A situação de interioridade e de insuficiência de condições de acesso rodoviário do 

Concelho de Moimenta da Beira, a crise económica, financeira e social que localmente se 

vive, com o desemprego a acentuar-se dia-a-dia, de forma preocupante, exigem de todos 

os Órgãos Institucionais um esforço concentrado no sentido de adoptarem medidas de 

combate à crise e disponibilizarem-se, de imediato, mais incentivos à fixação e atracção de 

jovens e das famílias de forma a intervir para retracção dessa tendência. Proponho que a 

redução do IRS em dois mil e dez venha a ser aprovada de 1%, e que seja criada pela 

Câmara Municipal uma comissão de estudo para a erradicação da pobreza, que promova 

várias iniciativas e estruturas de plano de obtenção de fundos que ajudem a contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida dos residentes mais carenciados no Concelho de 

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

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que já existe uma estrutura com as 

funções mencionadas: a Comissão Local de Acção Social. Solicitou à Assembleia 

Municipal que seja específica quanto à criação de uma comissão de estudo, a fim de reunir 

condições necessárias para dar cumprimento à respectiva deliberação. Aconselhou a 

votação separada das propostas de criação de uma comissão e de redução da participação 
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no IRS do Município, apresentadas pelo deputado António Reis. ------------------------------------ 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia concordou com a separação das 

propostas do deputado António Reis. Informou não ser a favor das comissões extra-

executivo. Manifestou a opinião de que deverá ser o Executivo a apresentar uma proposta 

de dinamização dos diversos sectores e de revisão do modelo de gestão social, no sentido 

de atrair jovens e investidores para o Município. Reconheceu tratar-se de uma proposta 

complexa, que requer um estudo alargado e muita coragem política. ------------------------------ 

----- O deputado António Reis solicitou autorização para melhorar a sua proposta: ------------- 

----- “Proponho a redução de 1% na participação do IRS do Município e, com as comissões 

de estudo já existentes, proponho que em próximas reuniões a Câmara Municipal traga a 

esta Assembleia Municipal um estudo para a erradicação da pobreza, correcção de 

atitudes e estruturas para a obtenção de fundos estruturais que possam contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos residentes mais necessitados.” --------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha questionou sobre a possibilidade da 

Assembleia Municipal apresentar uma proposta que contraria a apresentada pela Câmara 

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

----- A Primeira Secretária, Teresa Adão, em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia 

de Paradinha, informou que a Assembleia Municipal pode fazê-lo, ao abrigo da alínea g), 

do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. --------------------------------------- 

----- O Vereador Joaquim Coelho propôs a união de todas as forças, através da criação de 
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uma comissão na Assembleia Municipal que, conjuntamente com a Câmara Municipal, 

adopte um modelo de desenvolvimento para o Concelho. --------------------------------------------- 

----- Esclareceu que não foi às Conferências da Beira, porque as mesmas não foram 

promovidas nem pela Câmara Municipal, nem pela Assembleia Municipal, mas sim por um 

Jornal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente informou que a Assembleia Municipal, a que preside, votará a 

constituição de uma comissão, que seja sugerida pela Câmara Municipal ou por proposta 

de algum membro da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

----- Colocou, então, à votação da aceitação da proposta apresentada pelo deputado 

António Reis, tendo a mesma sido aceite, por maioria, com dez abstenções, dos deputados 

João Moura, Ana Maria Pinto, Susana Morais, José Manuel Ferreira, Carlos Bento, 

Modesta Silva e Manuel Ferreira Pinto, dos Presidentes das Juntas de Freguesia de 

Leomil, de Cabaços e de Peva, um voto contra do Presidente da Junta de Freguesia de 

Paradinha, e vinte e oito votos a favor. -------------------------------------------------------------------- 

----- Colocou, de seguida, à votação, a proposta de Participação Variável no IRS – 

percentagem a aplicar em dois mil e onze, apresentada pela Câmara Municipal, tendo a 

mesma sido aprovada, por maioria, com quatro votos contra, dos deputados António José 

Tojal Rebelo, Ana Cristina Conde, António Henrique Cardoso e António Reis, sete 

abstenções, dos deputados João Moura, Ana Pinto, Susana Morais e José Ferreira, dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Leomil, de Cabaços e de Peva, e vinte e oito votos 

a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado António Reis apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------------ 

----- “Votei contra, porque penso que acabamos de assistir aqui a algum equivoco 

extremamente grave e que o futuro vai dizer que houve (desculpa, intenção ou não 

intenção, não estou a acusar) aqui algum tratamento de malabarismo para que a proposta 

da Câmara fosse votada primeiro. Fica o meu reparo, porque em primeiro lugar devia ser 

discutida uma proposta apresentada à mesa por um membro da Assembleia Municipal. 

Devia ser discutida e votada essa proposta e, seguidamente, o resultado dessa proposta 

poderia, ou não, interferir na proposta que a Excelentíssima Câmara aqui apresenta. Acho 

que a proposta aqui vetada deveria ter o mesmo resultado, mas ter sido votada em primeiro 

lugar”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal decidiu, para efeitos de esclarecimento, colocar 

à votação a proposta do deputado António Reis, tendo a mesma sito reprovada, por 

maioria, com trinta e dois votos contra, três abstenções, dos deputados José Agostinho 

Gomes Correia e Susana Morais e do Presidente da Junta de Freguesia de Peva, e quatro 

votos a favor dos deputados António José Tojal Rebelo, António Reis, Ana Cristina Conde 

e António Henrique Cardoso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se ao Ponto Três, com vista à apreciação da proposta da “TMDP – Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem – taxa a aplicar em 2011”. -------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a proposta apresentada prevê a 

fixação da referida taxa no valor máximo de 0,25 %. Esclareceu tratar-se de uma receita de 

pouco significado, estando prevista, para o corrente ano, uma receita no valor de € 900,00 

(novecentos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta da “TMDP – Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem – taxa a aplicar em 2011”, tendo a mesma sido 

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

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia pediu autorização para sair da reunião, a 

fim de participar numa reunião no Turismo do Douro. --------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concedeu a devida autorização. -------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Quatro, com vista à apreciação da proposta de “Aprovação da 

nova Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais”. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a proposta apresentada visa dar 

cumprimento ao Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, que estipula a necessidade 

de os Municípios aprovarem uma nova estrutura orgânica até ao dia trinta e um de 

Dezembro do corrente ano. Mais informou que, ao lado desta obrigação legal, está a 

vontade de o Município organizar melhor os seus serviços. Esclareceu que a proposta 

apresentada prevê uma estrutura hierárquica com três departamentos da estrutura nuclear, 

nomeadamente o Departamento de Administração, o Departamento de Obras, Urbanismo e 

Ambiente e o Departamento de Desenvolvimento Social e Económico. Comunicou que o 

Departamento de Administração, anterior Departamento de Administração e Finanças, 

manterá as suas funções e objectivos. Informou que ao Departamento de Obras e 

Urbanismo foi acrescentado o ambiente, atendendo à ligação estrita que tem com estas 

áreas. Revelou que a criação do Departamento de Desenvolvimento Económico e Social 

vem na sequência da vontade do Executivo mudar o rumo do desenvolvimento no 
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Município e de alterar a função do Município no seio desse mesmo desenvolvimento. 

Esclareceu ser da competência da Assembleia Municipal autorizar os departamentos 

propostos, bem como fixar as respectivas funções. No que respeita às unidades flexíveis, 

que são as divisões, e às subunidades, que são as secções, os serviços e os gabinetes, 

informou estarem propostos os números já existentes na estrutura organizacional anterior, 

competindo à Assembleia Municipal fixar o seu número máximo. Mais informou que, a 

estrutura apresentada contempla a possibilidade de criação de até duas equipas de 

projecto, na dependência directa do Executivo, com vista a acompanharem áreas de 

actividade específicas, devendo as mesmas ser constituídas por alguns colaboradores do 

Município, dada a situação financeira do Município. Informou que o gabinete de 

desenvolvimento das actividades económicas poderá ser constituído na dependência do 

Departamento de Desenvolvimento Económico e Social ou, em alternativa, constituir uma 

das equipas de projecto previstas. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à declaração de voto dos Senhores Vereadores da Coligação 

PSD/CDS-PP que defendem a ilegalidade da proposta versada, comunicou que a sua não 

aprovação é que seria ilegal, uma vez que as Câmaras Municipais deverão promover a 

revisão dos seus serviços até ao dia trinta e um de Dezembro do ano de dois mil e dez, em 

cumprimento do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. Fundamentou 

a sua posição na informação prestada pela Direcção-Geral das Autarquias Locais, através 

do seu ofício datado de dezassete do corrente mês, de acordo com a qual, a partir de 

Janeiro do ano de dois mil e onze as unidades orgânicas aprovadas ao abrigo do regime 

anterior deixam de ter suporte legal. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado António José Tojal Rebelo informou que se irá abster na votação da 

proposta apresentada, por considerá-la ilegal, discordando da interpretação feita pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal que se fundamenta numa lei do ano de dois mil e 

nove, e concordando com a posição dos Vereadores da Coligação PSD/CDS-PP, que 

fundamentam a sua posição num diploma legal posterior, a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 

que suspende todas as reorganizações dos serviços públicos até trinta e um de Dezembro 

do ano de dois mil e dez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à reestruturação proposta, informou ser de opinião que o Município já 

tem um quadro de pessoal e um organigrama completos e capazes. Relativamente à 

criação de uma equipa de projecto para o desenvolvimento das actividades económicas, 

opinou que, ao colocar-se esta área na dependência directa do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, não faz sentido criar-se um departamento responsável pela mesma 

área. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António Reis comunicou que, dada a confusão provocada pela declaração 

de ilegalidade da proposta apresentada, irá abster-se na respectiva votação. ------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que os Senhores Vereadores 

fundamentaram a sua posição numa inscrição genérica da Lei do Orçamento de Estado, do 

mês de Abril do ano de dois mil e dez, que menciona a impossibilidade de se 

estabelecerem novos quadros nos serviços públicos, durante o ano, que impliquem 

reformulações e que, porventura, impliquem acréscimos dos custos com o pessoal. 

Tratando-se de uma inscrição genérica e confiando na Direcção-Geral das Autarquias 

Locais, que alertou para a data limite para a revisão da actual organização, sob pena do 
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Município ficar ilegal no próximo ano, diligenciou a elaboração da proposta de reformulação 

agora apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao mapa de pessoal que concretiza o instrumento apresentado, informou qual 

a sua evolução nos últimos dois anos: no ano de dois mil e oito tinha cento e quarenta 

lugares preenchidos e oitenta e dois a preencher; em dois mil e nove tinha cento e 

quarenta lugares preenchidos e quarenta e dois lugares a preencher; em dois mil e dez, o 

primeiro do seu executivo, tinha cento e trinta e sete lugares preenchidos e onze lugares a 

preencher; em dois mil e onze tem cento e trinta lugares preenchidos e vinte e três lugares 

a preencher, dos quais vinte são para extinguir quando vagarem. Esclareceu que, quando 

terminarem os concursos que estão a decorrer e vagarem os lugares a termo certo, os 

mesmos serão eliminados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à manutenção de dois departamentos e à criação de mais um, informou 

que está a ser aprovada a possibilidade de preenchimento dessas vagas e da atribuição 

daquelas funções aqueles departamentos, não tendo, no entanto, intenção de preencher 

esses lugares, dadas as dificuldades financeiras do Município. Esclareceu que houve 

necessidade de criação do novo departamento de desenvolvimento social e económico 

para colocar na sua dependência os serviços, a divisão e a secção dessas áreas de acção. 

Esclareceu que, enquanto não houver um director daquele departamento, o gabinete de 

desenvolvimento das actividades económicas poderá vir a ser uma das equipas de 

projecto, na dependência directa do Presidente da Câmara Municipal. Sublinhou que nunca 

nenhum Presidente da Câmara teve tão pouca gente na sua dependência como na 

proposta apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado António Reis informou que, face à leitura do ofício da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais e às justificações do Senhor Presidente da Câmara Municipal, irá alterar 

o sentido do seu voto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação a proposta da nova Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, a 

mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção do deputado António José Tojal 

Rebelo, e com trinta e sete votos a favor. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

----- Passou-se ao Ponto Cinco, com vista à “Apreciação, discussão e votação da Proposta 

de Orçamento e Grandes Opções do Plano, para o ano de 2011, e respectivo Mapa de 

Pessoal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que o documento 

apresentado era composto por uma introdução, o Orçamento, o Plano Plurianual de 

Investimentos, o Plano de Actividades Municipal, as Grandes Opções do Plano e, 

finalmente, as respectivas notas finais. --------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente ao Orçamento, constatou que o mesmo tem como condicionantes 

internas mais relevantes, primeiramente a necessidade de redução do excesso de 

endividamento líquido desde do ano de dois mil e nove, sob pena de o Município ser sujeito 

a uma retenção de 10% do valor do Fundo de Equilíbrio Financeiro, seguidamente a 

imprevisibilidade dos valores que estarão implicados nos processos judiciais em curso, 

bem como do momento em que ocorrerá o seu desfecho, e, finalmente, a existência de 
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investimentos com deficiente financiamento, o que conduz à sua repressão. Como 

principais condicionantes externas, apontou a necessidade do cumprimento da Lei das 

Finanças Locais, a obrigatoriedade do Município suportar uma redução do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro no orçamento do próximo ano e a forte restrição ao financiamento de 

novos projectos e de novas candidaturas. ------------------------------------------------------------------ 

----- Informou que o valor global do Orçamento, tanto nas despesas como nas receitas, é 

de € 18.950.000,00 (dezoito milhões novecentos e cinquenta mil euros), assim distribuído: 

nas receitas correntes o valor é de 8.974.197,00 (oito milhões, novecentos e setenta e 

quatro mil, cento e noventa e sete euros), correspondentes a cerca de 47%; nas receitas de 

capital o valor de € 9.975.803,00 (nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 

oitocentos e três euros), correspondentes  a cerca de 52%; nas despesas correntes o valor 

de € 8.892.365,68 (oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e 

cinco euros e sessenta e oito cêntimos), correspondentes a cerca de 47%; nas despesas 

de capital o valor de € 10.057.634,32 (dez milhões e cinquenta e sete mil, seiscentos e 

trinta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), correspondentes a cerca de 53%. --------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo das receitas e despesas nos Orçamentos do ano 

de dos mil e dez e dois mil e onze, cuja análise permite a verificação de um decréscimo 

significativo nas receitas de capital, devido à diminuição dos investimentos projectados, 

bem como um aumento significativo na venda de bens e serviços correntes. -------------------- 

----- Quanto ao Imposto Municipal sobre Imóveis, esclareceu que a execução cresceu 30% 

em relação ao ano de dois mil e nove, mas a previsão baixou no ano de dois mil e dez, em 

4,5%, o que se deveu à sua adequação à realidade de cobrança. --------------------------------- 
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----- Numa desagregação das principais receitas correntes, informou que a rubrica “outros 

rendimentos de propriedade”, que aumentou 6,7%, corresponde à renda da EDP pela 

ocupação do espaço público, às rendas a receber pelo parque eólico existente, às verbas 

decorrentes do protocolo a estabelecer com o Parque Eólico Douro Sul, que lembrou ser de 

difícil execução, e, ainda, às verbas provenientes da transferência da rede de águas em 

baixa, constituindo as últimas uma possibilidade remota. --------------------------------------------- 

----- Quanto às transferências correntes, informou que as transferências do Estado 

baixaram € 158.209,00 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e nove euros), 

designadamente o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo Social Municipal e a 

participação fixa no IRS, esta última devido ao ajustamento da previsão para o ano de dois 

mil e onze e à execução do ano de dois mil e dez. Relativamente às receitas provenientes 

do Ministério da Educação, constatou um aumento de 31,1%, que se prende com a 

intenção de aproximação da previsão à execução. Informou que, deduzidas as receitas do 

Ministério da Educação, este Município prevê pagar o valor de 482.804,35 (quatrocentos e 

oitenta e dois mil, oitocentos e quatro euros e trinta e cinco cêntimos), em despesas com a 

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

----- No que respeita às transferências de capital, informou que há uma diminuição global 

de 19,12%, dos quais 3,79% no Fundo de Equilíbrio Financeiro, que representam € 

85.415,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quinze euros), e 24,18% nos projectos co-

financiados. Apresentou um gráfico que evidencia que, devido à aplicação dos dois 

Programas de Estabilidade e Crescimento, haverá, nestes dois anos, uma redução de 8,6% 

nas transferências do Orçamento de Estado, que corresponde a € 546.174,00 (quinhentos 
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e quarenta e seis mil, cento e setenta e quatro euros), o que coloca o Município ao nível do 

ano de dois mil e oito. Ainda assim, lembrou que, provavelmente no próximo ano, irá ser 

iniciada a construção de três lares no Município. --------------------------------------------------------- 

----- Apresentou a desagregação das principais receitas correntes em bens e serviços, 

maioritariamente referentes à venda de água, às tarifas de saneamento e aos resíduos 

sólidos e urbanos. Esclareceu que houve um aumento na previsão das receitas com os 

serviços desportivos de 1150%, devido ao aumento muito significativo verificado na 

execução. Informou haver um défice anual de quase € 500.000,00 (quinhentos mil euros) 

no serviços de ambiente (água e resíduos sólidos urbanos), sobre o qual futuramente será 

necessário reflectir, no sentido de se decidir entre fazer os munícipes pagarem mais um 

pouco por estes serviços ou manter as actuais taxas, restringindo, deste modo, a 

possibilidade de o Município cumprir as suas tarefas. Constatou que estão previstos no 

orçamento apresentado cerca de € 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil euros) com a 

aquisição de bens e serviços nesta área, sendo que cerca de € 1.000.000,00 (um milhão de 

euros) é destinado ao pagamento de uma dívida acumulada de um ano. ------------------------ 

----- Relativamente às despesas de capital, informou que houve uma redução nos 

investimentos significativos de forma a haver uma aproximação da realidade, tendo esta 

não sido maior devido a vários factores, tais como a existência de uma dívida que pesa 

mais de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros) no orçamento, que fará com que a 

execução da despesa seja muito menor do que a respectiva previsão. ---------------------------- 

----- Relativamente às despesas correntes, destacou as despesas de pessoal que têm 

prevista uma redução de 1,7%, o que comprova que o organograma e o mapa de pessoal 
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apresentados não estavam ilegais, uma vez que não implicam uma subida da despesa. 

Esclareceu que não foram previstos os efeitos do Programa de Estabilidade e Crescimento 

nos vencimentos do pessoal, uma vez que, aquando da realização do Orçamento, não 

tinha conhecimento das suas implicações para o ano seguinte. Apresentou um quadro 

onde estavam evidenciados os valores estimados nas despesas com o pessoal desde dois 

mil e cinco a dois mil e dez, constatando que houve um aumento de 38%. Observou que o 

orçamento de dois mil e dez previa um aumento desta despesa em 1,9% e que o presente 

orçamento já prevê uma diminuição de 1,7% para o ano de dois mil e onze. --------------------- 

----- Quanto aos juros e a outros encargos financeiros, informou que está prevista uma 

diminuição de 24,5% nos juros dos empréstimos de médio e longo prazo. Pelo contrário, 

verifica-se um grande aumento nos encargos financeiros que respeitam aos juros inerentes 

às dívidas a fornecedores, o que se deve ao facto de, nestas dívidas, se aplicar uma taxa 

de juro muito elevada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Afirmou que as despesas com as transferências correntes terão que diminuir, na sua 

globalidade, 9,8%, tendo em vista a regularização da dívida existente nesta rubrica. 

Informou que as transferências para as Juntas de Freguesia terão um aumento de 2,5%, 

com o objecto de compensar a diminuição dos meios disponibilizados pelo Estado e de 

reconhecer o papel importante que têm no desenvolvimento do Município. ---------------------- 

----- Relativamente às despesas de capital, informou que houve um decréscimo de quase 

todas as rubricas, contemplando a aquisição de terrenos para o centro escolar, para o 

relvado e para o parque industrial, o projecto prohabita, a construção dos centros escolares 

e outros investimentos ainda não liquidados na sua totalidade. -------------------------------------- 
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----- Nas despesas de capital houve uma regressão devido ao necessário ajustamento à 

realidade. Informou denotar-se uma diminuição no apoio à construção dos lares do 

Município por parte das instituições particulares sem fins lucrativos, o que representa uma 

redução da dívida, ainda não a ideal. Comunicou que houve um decréscimo nas 

transferências para as Juntas de Freguesia, cujo valor contempla a dívida dos protocolos 

assumidos em dois mil e dez, bem como a realização de metade do valor dos protocolos 

para dois mil e onze, tendo em vista a realização da outra metade em dois mil e doze. ------- 

----- Revelou que o Município poderá vir a majorar investimentos das Juntas de Freguesia 

que vão ao encontro da sua estratégia de desenvolvimento, tais como a beneficiação de 

caminhos agrícolas e acessos rurais. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que houve um aumento de 2,2% nos empréstimos de médio e longo prazo, 

cujo valor é de € 1.225.403,44 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e três 

euros e quarenta e quatro cêntimos). Quanto ao empréstimo de curto prazo, informou ter 

um saldo nulo atendendo a que se irá receber e pagar no prazo de um ano. ---------------- 

----- Relativamente às despesas de capital com os empréstimos, informou que se prevê que 

o Município pague uma média de € 109.916,31 (cento e nove mil, novecentos e dezasseis 

euros e trinta e um cêntimos), sendo que haverá meses cujas prestações serão mais 

elevadas, como é o caso de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. ----------------------------------------- 

----- No Plano Plurianual de Investimentos informou que as rubricas mais significativas são 

as da educação, da habitação social e dos equipamentos desportivos. ---------------------------- 

----- No que respeita à evolução do orçamento, constatou que, apesar do Município, em 
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termos de financiamento do Fundo de Equilíbrio Financeiro, se encontrar ao nível do ano 

de dois mil e oito, o presente orçamento é mais ambicioso, comportando mais cerca de € 

1.000.000,00 (um milhão de euros) em receitas previstas. Não obstante, lembrou que no 

corrente ano, fruto da aplicação de dois Programas de Estabilidade e Crescimento, o 

Município viu reduzidos os seus financiamentos, o que poderá vir a acontecer no próximo 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concluiu, então, que o ano de dois mil e onze será particularmente difícil devido às 

condicionantes que referiu, assumindo, ainda assim, o compromisso de continuar a reduzir 

a dívida do Município e de se esforçar por, no final desse ano, deixar de exceder os 

respectivos limites legais. Apelou à união e à partilha de responsabilidades dos diferentes 

sectores com vista ao desenvolvimento do Município. -------------------------------------------------- 

----- A Secretária Teresa Adão abriu uma ronda de inscrições para discussão deste ponto. - 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva manifestou a sua satisfação quanto à 

intenção de colaboração com as Juntas de Freguesia, revelada pelo Presidente da Câmara 

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

----- Solicitou esclarecimentos quanto às verbas destinadas à compra e à venda da água, 

querendo ver discriminada a compra de água como mercadoria. ------------------------------------ 

----- Constatou que algumas das considerações que fez no Orçamento do ano de dois mil e 

dez foram corrigidas no orçamento agora apresentado, embora houvesse outras que não 

foram contempladas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Informou que nas Grandes Opções do Plano, a verba respeitante ao projecto dois mil e 

dez – dois mil e treze deveria estar discriminada como transferência corrente e não de 

capital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis felicitou o Executivo pela forma como o Orçamento se 

encontra disponível na Internet. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a opinião de que nas Grandes Opções do Plano falta uma linha de 

orientação para o futuro em substituição do lamento pelo passado. Informou considerar ser 

necessária a estruturação de soluções para resolver o passado, bem como a construção de 

uma linha que defina uma estratégia de fixação de pessoas e bens para o desenvolvimento 

do Município. Manifestou a sua preocupação com o sucesso do Orçamento apresentado, 

constatando que o princípio de investimento não está presente, que o princípio de equilíbrio 

financeiro lhe parece no limite da segurança e o princípio de receitas está esvaziado. -------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil agradeceu o elogio aos Presidentes de 

Junta de Freguesia que rentabilizam as parcas receitas de que dispõem. Congratulou-se 

pelo aumento das transferências para as Juntas de Freguesia, apesar de se tratar de um 

acréscimo relativamente pequeno. Informou que a sua Junta de Freguesia não pode estar 

satisfeita com este Orçamento, uma vez que gostava de ver contempladas algumas obras, 

como é o caso do depósito novo da água de Leomil, do pontão da Ribeira de Paraduça, do 

saneamento do Gargal, do saneamento do cruzamento de Paraduça e do saneamento da 

Portela. Constatou a existência de obras contempladas com verbas irrisórias face às reais 

necessidades financeiras, como é o caso do polidesportivo e da casa da Junta de 

Freguesia que será o centro cultural de Leomil. Sublinhou a necessidade de se proceder à 
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requalificação urbana da zona onde será construído o Centro escolar de Leomil. Confessou 

que esperava uma maior equidade na realização de investimentos nas diversas Juntas de 

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

----- Na qualidade de representante da Associação de Produtores Florestais do Perímetro 

de Leomil, manifestou a sua preocupação por a verba disponibilizada para a respectiva 

equipa de sapadores estar a diminuir, quando há um aumento significativo nas despesas, 

devido à subida do IVA e do preço dos combustíveis. -------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo informou ter ficado baralhado com a 

explanação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, atendendo a que se referiu a 

valores projectados de execução em algumas situações e noutras fez comparações com o 

orçamento do ano anterior. Constatou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

verificou que o orçamento apresentado para o ano de dois mil e dez era irrealista, crítica 

que lhe foi apontada, uma vez que teve que reduzir a previsão do orçamento agora 

apresentado em cerca de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros). Não obstante, 

reconheceu que, dadas as condicionantes existentes, esta aproximação da realidade é 

benéfica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos investimentos com deficiente financiamento, informou que o “Primeiro 

Relvado”, uma obra com a qual o Senhor Presidente da Câmara Municipal não concordou, 

será o único investimento que a Câmara Municipal pode mostrar neste momento. ------------- 

----- Quanto às condicionantes externas, realçou que este Município nunca teve tantas 

transferências correntes do Estado como no ano de dois mil e nove, pelo que considera 
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que a situação actual do Município não é tão precária quanto parece. ----------------------------- 

----- Observou que a redução das receitas de capital denunciam a falta de intenção de 

realização de obras importantes como é o caso dos centros escolares. Questionou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, que sempre defendeu que a construção de mais 

do que dois centros escolares seria excessiva, sobre qual a causa que o levou a manter a 

previsão de construção de sete centros escolares e de definir verbas para os mesmos para 

o corrente ano e para os seguintes. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Concordou com a escolha de beneficiação do caminho agrícola com maior superfície 

agrícola útil do Município. Constatou que a área da agricultura não tem nenhuma verba 

prevista de dois mil e doze a dois mil e catorze. Manifestou a opinião de que a Câmara 

Municipal deveria ter dado um sinal que indicasse a sua intenção de apostar futuramente 

no projecto do regadio – Barragem da Neve. -------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concordou que o Município não pode definir 

nenhuma estratégia de desenvolvimento sem ter em linha de conta a sua dívida, a dívida 

que poderá resultar dos processos judiciais em curso e o respeito pela Lei das Finanças 

Locais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que, dada a situação financeira do Município, os investimentos deverão ser 

estrategicamente planeados. Manifestou a opinião de que a educação, enquanto área de 

uma atractividade incontestável, carece de um maior desenvolvimento, designadamente no 

que respeita à iniciação da construção dos centros escolares. Mais informou ser de opinião 

que o desporto também carece de desenvolvimento. ---------------------------------------------- 
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----- Manifestou a sua preocupação quanto ao défice existente associado à água e aos 

resíduos sólidos, acreditando que se poderia debater, numa sessão da Assembleia 

Municipal, as soluções para este problema, ouvindo, para o efeito, a posição de outros 

actores económicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou, ainda, a sua preocupação com a redução das receitas nos impostos, que 

evidencia uma diminuição do dinamismo da economia local, designadamente no que 

respeita à aquisição de imóveis. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Defendeu que a redução nas transferências se justifica pela incapacidade financeira do 

Município suportar a sua parte nos investimentos. ------------------------------------------------------- 

----- Questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se, relativamente às 

condicionantes externas, o cumprimento da Lei das Finanças Locais está assegurado. 

Quis, ainda, saber se as transferências correntes englobam muita dívida e se são resultado 

de anteriores ou de novos compromissos. ----------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil lembrou que tudo o que pedir para a 

sua Autarquia nunca é demais, tendo em conta a sua dimensão e as receitas que gera para 

o Município com o Parque Eólico. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal agradeceu pelas sugestões de correcção feitas 

pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peva. ---------------------------------------------- 

----- Esclareceu que o facto do valor da receita da água ser diferente do valor da despesa 

da água se deve à dimensão da dívida existente (ligeiramente superior a um ano de 
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consumo corrente) que impede o Município de pagar os consumos correntes. ------------------ 

----- Partilhou com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil a preocupação 

quanto à exiguidade dos meios do Município. Não obstante, considerou que seria muito se 

o Município realizasse tudo o que está previsto nos documentos apresentados. Discordou 

da eventualidade de haver alguma discriminação da sua Junta de Freguesia. Apesar de 

não ter meios suficientes para colmatar todas as necessidades, lembrou que na Freguesia 

de Leomil foi feito recentemente um melhoramento ao acesso ao lar da terceira idade. ------ 

----- Relativamente ao Centro Cultural de Leomil, informou que a verba inscrita nesse 

projecto traduz a vontade do Município realizar essa construção. Manifestou a sua 

disponibilidade para, conjuntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, 

tentar uma fonte de financiamento, sem a qual não será possível levar a cabo aquela obra.  

----- Constatou que, apesar de a Associação de Produtores Florestais do Perímetro de 

Leomil ver reduzida a verba que lhe era destinada, provavelmente está, neste momento, 

com a menor dívida dos últimos anos da Câmara Municipal. ----------------------------------------- 

----- Esclareceu que o depósito de água de Leomil não consta no orçamento por se tratar 

de uma obra da responsabilidade das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. ----------------- 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, esclareceu que, na apresentação 

do Orçamento, fez comparações com os orçamentos anteriores, ou seja, entre previsões, 

sendo que, em algumas circunstâncias, a previsão neste orçamento foi adequada à 

execução, por lhe parecer a forma mais correcta de projectar. Esclareceu que só no que 

respeita às despesas de pessoal é que fez menção à execução. --------------------------------- 
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----- Reiterou que só não aproximou mais o Orçamento da realidade devido ao volume da 

dívida, que apesar de não ir realizar-se na totalidade, tem de constar integralmente no 

orçamento, em obediência à lei orçamental. --------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que não foi contra a obra do “Primeiro Relvado”, mas sim de opinião que o 

Município não deveria realizar uma obra de 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 

euros), com uma comparticipação inferior a 40%. Tendo sido igualmente contra o facto de o 

Município iniciar esta obra sem ter realizado a compra dos terrenos, correndo actualmente 

o risco de pagar um valor extremamente elevado por eles. Lembrou que também a obra do 

“Pavilhão Gimnodesportivo” teve uma comparticipação de 32%. ------------------------------------ 

----- Esclareceu que o seu compromisso não é só consolidar as finanças locais do 

Município, lançando o desafio de ser julgado acerca da realização de obras apenas no final 

do mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que os sete centros escolares estão previstos nos documentos apresentados, 

por não lhe parecer bem contrariar um documento cuja aprovação compete à Assembleia 

Municipal, que ainda não foi alterado. Decidiu, então, reforçar muito a verba destinada ao 

Centro Escolar de Moimenta da Beira e deixar os restantes com verbas reduzidas. ----------- 

----- Em resposta ao Presidente da Assembleia Municipal, assegurou que o Orçamento 

permite o cumprimento da Lei das Finanças Locais, tendo uma margem mínima 

relativamente ao equilíbrio orçamental. --------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado António José Tojal Rebelo, esclarecendo que, quando 

falou da obra do “Primeiro Relvado”, se referia a uma situação de apresentação do 
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orçamento à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à Carta Escolar, sublinhou que tem que ser a Câmara Municipal a 

apresentar uma proposta de alteração à Assembleia Municipal, com vista à sua aprovação.  

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

dois mil e onze, e respectivo Mapa de Pessoal, a mesma foi aprovada, por maioria, com 

duas abstenções do deputado António José Tojal Rebelo e do Presidente da Junta de 

Freguesia de Leomil, e trinta e seis votos a favor. ------------------------------------------------------- 

---- Entrou-se no Ponto Seis, com vista à apreciação da proposta de “Autorização para 

contratação de um empréstimo de curto prazo, para o ano de 2011, até ao montante de € 

600,000 (seiscentos mil euros)”. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a proposta apresentada se trata de 

um empréstimo a curto prazo, no valor de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), que tem que 

ser liquidado no próximo ano, e que necessita da autorização da Assembleia Municipal 

para constar no Orçamento para o ano de dois mil e onze. Mais informou que, no âmbito da 

consulta realizada, em cumprimento do estipulado legalmente, a instituição de crédito que 

apresentou melhores condições foi a Caixa Geral de Depósitos com a taxa euribor a seis 

meses, acrescida de um spread de 2,87%. ---------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo defendeu que a proposta seleccionada 

apresenta condições mais gravosas, uma vez que a euribor a seis meses está sempre a 

uma taxa mais elevada do que a euribor a trinta dias. -------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António José Tojal 

Rebelo, informou que a análise das propostas não é tão linear, tendo que se ter em linha 

de conta também as variações das referidas taxas. Não obstante, assegurou que irá 

confirmar o que afirmou e que, no caso de estar errado, rescindirá o contrato celebrado, 

contratando um outro empréstimo. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação a autorização para contratação de um empréstimo de curto prazo, 

para o ano de dois mil e onze, até ao montante de € 600,000 (seiscentos mil euros), o 

mesmo foi aprovado por maioria, com um voto contra do Presidente da Junta de Freguesia 

de Peva e trinta e sete votos a favor. ------------------------------------------------------------------------ 

---- Entrou-se no Ponto Sete, com vista à apreciação da proposta de “Ratificação de 

alteração ao mapa de pessoal de 2010”. ------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que esta proposta de ratificação da 

alteração ao mapa de pessoal do corrente ano se prende com a necessidade do 

procedimento concursal de dois colaboradores, que se encontram já a trabalhar para o 

Município, um deles na Divisão Financeira, outro na Divisão Administrativa, ter que ser 

encerrado até ao dia trinta e um de Dezembro do corrente ano. Sendo esta competência da 

Assembleia Municipal, mas não havendo tempo útil para fazer uma sessão para o efeito, 

informou que colocou a proposta à Câmara Municipal. Mais informou que o Órgão 

executivo decidiu aprovar a referida proposta, por unanimidade, com a condição de a 

mesma ser submetida à Assembleia Municipal para efeitos de ratificação. ---------------------- 

----- Posta à votação a proposta de ratificação de alteração ao mapa de pessoal de dois mil 
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e dez, foi aprovada por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------- 

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

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

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