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

ANO DE DOIS MIL E TREZE ============================================== 

ATA N.º 05/2013 

========== Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 

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 dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respetivo 

Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada pela Primeira Secretária, 

Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, António Pedro Pereira Dias. -------- 

----- Passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a ausência de Alexandra 

Maria Fonseca Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa observou que o número de pontos 

agendados para a ordem do dia é demasiado extenso, considerando que alguns deles 

exigem uma apreciação minuciosa. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis começou por apresentar as suas felicitações 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal por ter sido eleito para mais um mandato. 

Manifestou o desejo de que os Senhores Vereadores deem um contributo mais eficaz ao 

trabalho desenvolvido pela Assembleia Municipal, que já foi bom no último mandato, e deu 

as boas vindas aos dois Vereadores que vieram agora integrar o Órgão Executivo. ----------- 
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----- Apresentou um voto de louvor pela ação projetada no Agrupamento de Escolas de 

Moimenta da Beira, que promove a educação financeira junto dos nossos jovens, realçando 

a grande importância de que se reveste a parceria entre a Escola, a Câmara Municipal e a 

Universidade de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que a democracia atual tem reduzido o povo à condição de consumidor e 

contribuinte, não havendo praticamente um estatuto de cidadão, vivendo-se não em 

cidadania, mas sim numa democracia que nos faz crer que votar de quatro em quatro anos 

torna o voto responsável pelos destinos do Concelho e do País, quando, na verdade, 

muitas vezes, os mesmos são definidos pelos interesses palacianos, ou em sede de grupos 

de pressão partidária e de outros fins. Neste contexto, defendeu a importância em se 

apostar na formação dos jovens de forma a capacitá-los a exigirem responsabilidades aos 

que ganharam o direito de intervir na gestão da comunidade. Defendeu que, futuramente, 

não poderá ser permitida a falta de educação financeira dos políticos, recordando a 

existência de um processo perpetuado neste Município, com mais de dezasseis anos, que 

culminou na sua condenação em mais de € 800.000,00 (oitocentos mil euros), pelo 

Supremo Tribunal Administrativo, com um capital de juros de cerca de € 415.000,00 

(quatrocentos e quinze mil euros), superior ao capital da dívida que ascende a pouco mais 

de € 300.000,00 (trezentos mil euros). Observou que o período em que foi contraída a 

dívida da qual resultam os aludidos juros coincide com o período etário de jovens e outros 

que já abandonaram o Concelho por falta de oportunidades, não tendo sido exigidas 

responsabilidades àqueles que lesaram gravemente as finanças do Município, defendendo 

que a Assembleia Municipal deveria adotar porventura o pressuposto da liquidação da 



 
FlS. 

__________   
2013.11.28 

 
Livº . 11 

 
 
 

                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 

 

 

148

responsabilidade e da existência de educação financeira, como norma prévia de 

autorização de encargos. A propósito, lembrou que estas condições serão agravadas pelo 

enquadramento de um empréstimo, ainda que o mesmo esteja integrado na melhor 

tipologia possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou a importância de serem acompanhadas as ações que possam referenciar as 

capacidades do Município, aproveitando para dirigir os seus parabéns à Associação de 

Desenvolvimento Rural Lobos Uivam pela realização de mais um excelente certame, o 

Festival de Cogumelos e da Caça das Terras do Demo, um projeto de empreendedorismo 

local com resultados além do Município. ----------------------------------------------------------------- 

----- Observou que, no ano de dois mil e doze, apenas receberam apoio, no âmbito do 

domínio da intervenção, três empreendedores neste Município, designadamente, a 

Polimagra, que recebeu cerca de € 2.002.000,00 (dois milhões e dois mil euros), a Dias e 

Filhos, que beneficiou de cerca de € 4.000,00 (quatro mil euros), e a Câmara Municipal, 

que recebeu cerca de € 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil euros). Posto isto, 

questionou quando o Município pretende promover informação junto de todos aqueles que 

poderão desenvolver muito mais do que festividades, considerando que o mesmo não pode 

continuar a ser passivo no que respeita aos fundos do QREN, ou similares, tendo o dever 

moral e político de criar condições para alavancar todas as associações, empresas e 

empreendedores que, com a participação em apoios externos, terão melhores resultados 

na fixação de recursos humanos e em rentabilidade. ---------------------------------------------------                                                                                                

----- Considerando que os deveres da representação democrática envolvem a intervenção 

em problemas como o ambiente, o urbanismo, o emprego e o desemprego e a qualidade 
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de vida que, infelizmente, roça em alguns casos a exclusão social, enalteceu a colocação 

dos oleões em diversos locais escolhidos pelo Município, congratulando os promotores e 

impulsionadores da melhoria da qualidade do ambiente e da educação na cidadania. -------- 

----- Manifestou o seu pesar por ter havido a intenção de despedimento de sessenta 

funcionários do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, conforme noticiado pelos 

meios de comunicação, uma situação que é consequência da concentração da 

empregabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Felicitou este Município pelo equilíbrio nas admissões e exclusões dos seus 

trabalhadores, que veio possibilitar a redução de vinte e cinco funcionários, entre dois mil e 

dez e dois mil e treze, sendo que, actualmente, o mesmo possui uma média de 12,3 

funcionários por cada mil habitantes. Posto isto, e considerando que a qualidade dos 

serviços é latente, dirigiu os seus parabéns aos funcionários do Município pela sua 

dedicação extraordinária e pela melhoria dos serviços prestados. Defendeu que, apesar de 

esta ação implicar uma redução de custos, não se verificará uma redução com os encargos 

laborais, considerando o aumento para quatro do número de vereadores a tempo inteiro, 

não deixando de reconhecer a dedicação à causa pública do Vereador em questão. ---------- 

----- Cabendo aos vencedores do processo eleitoral a missão de gestão e alcance do bem 

público, colocou-se ao serviço da pesquisa das mais elementares necessidades de 

sobrevivência dos idosos carenciados e de fixação dos jovens, num Concelho que lhes 

ofereça condições e prémios, que deveriam também ser direcionados para a natalidade. --- 
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----- Sugeriu a realização de uma reunião, a fim de ser estudada a necessidade de o 

Regimento da Assembleia Municipal ser alterado, devido à entrada em vigor da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lamentou que a anterior Assembleia Municipal não tenha dado a importância devida 

ao Dia Mundial das Vítimas na Estada, assinalado no passado dia dezassete em Viseu, em 

que foi o único representante deste Concelho, reiterando o seu apelo para que este Órgão 

não se esqueça deste importante dia. ----------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Jorge Mota dos Santos começou por manifestar a sua gratidão por integrar 

a Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Felicitou o Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores, cuja 

eleição foi fruto de uma grande luta, os seus colegas pelo bom trabalho, bem como aqueles 

que não saíram vencedores nesta eleição. ---------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira defendeu a importância do envolvimento 

dos jovens nas atividades e decisões políticas municipais, através da exposição das suas 

ideias, recomendando, para este efeito, que a Câmara Municipal promova a criação do 

Conselho Municipal da Juventude e apresente à Assembleia Municipal a proposta do 

respetivo regulamento, em cumprimento do n.º 2, do artigo 27.º, da Lei n.º 6/2012, de 10 de 

fevereiro, que refere que os municípios que, à sua data de entrada em vigor não se 

encontrem dotados deste conselho, deverão proceder à sua instituição, nos termos por ela 

estipulados, no prazo máximo de seis meses. Lembrou que o Conselho Municipal da 

Juventude é um órgão de consulta, diálogo e análise dos problemas da juventude, que visa 
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um planeamento estratégico da intervenção dos jovens, em áreas como o turismo, a 

cultura, o ambiente, o desenvolvimento sustentável, o desporto e as indústrias criativas. ---- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta à deputada Maria Emília Martins 

Gomes da Costa, explicou que a densidade da agenda da ordem do dia decorre do facto 

de ser o início do mandato, e de alguns assuntos não serem passíveis de agendamento na 

próxima reunião devido à sua urgência, não tendo sido agendadas outras designações de 

representantes para outras instituições, nem a revisão ao Regimento, necessária no âmbito 

da entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------ 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis defendeu que deveria ser designada uma 

comissão a fim de estudar previamente as alterações que o Regimento necessita e 

apresentá-las na próxima sessão. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Pinto Reis, informou que, tratando-se de uma revisão legal, pretende solicitar ao Senhor 

Presidente da Câmara que designe o Gabinete Jurídico para a realizar uma revisão 

jurídico-legal a referido Regimento, podendo ser nomeada uma comissão para análise das 

questões de funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Dia Mundial da Vítima, ainda que a Câmara Municipal seja 

normalmente o Órgão que leva a cabo este tipo de atividades, envolvendo inclusive a 

Assembleia Municipal, observou que poderá ser estudada a possibilidade de ser criada 

uma comissão que elabore um plano anual de atividades. -------------------------------------------- 
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----- Relativamente à preocupação manifestada pelo Senhor Deputado com a situação dos 

funcionários do Agrupamento de Escolas, informou partilhar da mesma e esclareceu não se 

tratar, nesta fase, de nenhum despedimento, mas sim de uma hipotética mobilidade. --------- 

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

todos, de uma forma sentida, nesta primeira sessão ordinária, e manifestar o maior apreço 

e confiança na capacidade de a Assembleia Municipal, conjuntamente com a Câmara 

Municipal, ultrapassar as dificuldades atuais. ------------------------------------------------------------- 

----- Informou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que os Senhores Vereadores 

não necessitam da sua autorização para intervir nas sessões, podendo fazê-lo sempre e 

durante o tempo que entendam. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Convidou os presentes a assistirem ao jogo entre Portugal e Eslovénia, que se realiza 

em Moimenta da Beira, não próxima terça feira, pelas dezanove horas e trinta minutos. ----- 

----- Em resposta à deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, relativamente aos 

assuntos que compõem a ordem do dia, explicou que apenas foram agendados as 

nomeações e designações consideradas urgentes, bem como os assuntos que têm um 

encadeamento com o Orçamento e o Plano de Atividades, que têm de ser apreciados nesta 

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

----- Em resposta ao deputado António Francisco Reis, começou por agradecer as suas 

felicitações, estendendo-as a todos os eleitos, esperando que o desempenho de todos 

corresponda às expectativas do povo que os elegeu. --------------------------------------------------- 
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----- Explicou que o empréstimo e a condenação do Município serão assuntos agendados 

na próxima sessão, considerando a sua complexidade, ressalvando apenas que não está a 

ser cometida nenhuma ilegalidade nesse processo, nem em nenhum outro. ------------------ 

----- Refutou a informação de que apenas três empresas deste Município beneficiaram de 

fundos QREN, congratulando-se com o facto de o Município de Moimenta da Beira, pela 

sua vitalidade económica, ser, na região, um daqueles que, durante o ano de dois mil e 

doze, teve um número significativo de candidaturas aprovadas e comparticipadas. ------------ 

-----Congratulou-se com o reconhecimento da qualidade dos serviços prestados pelos 

colaboradores do Município, agradecendo ao Senhor deputado, em nome dos mesmos. ---- 

----- No atinente ao aumento do número de vereadores, esclareceu que o mesmo se deveu 

à eleição, pelo povo, de cinco vereadores no Município de Moimenta da Beira, cabendo a 

si, na qualidade de Presidente da Câmara, optar entre ter pessoal político que tenha sido 

eleito diretamente pelo povo, condição que reforça a responsabilidade de quem exerce 

essas funções públicas e identifica mais o exercício com aquilo que é a expectativa do 

povo, ou ter pessoal nomeado, designadamente um chefe de gabinete. Acrescentou que 

tem nesta matéria algum conforto, comparativamente com o que se passou antes de ser 

Presidente desta Câmara Municipal e com o que se passa em quase todos os municípios 

que conhece, tendo, actualmente, no seu Gabinete, apenas uma secretária que é 

colaboradora do Município, pretendendo com isto dar um sinal de eficiência, através da 

redução de custos, e demonstrar que poderão fazer parte do seu Gabinete, com o mesmo 

nível de confiança, colaboradores deste Município. Acrescentou que o aumento de 
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responsabilidade decorrente da eleição de mais um vereador será assumido por si e pelos 

Senhores vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Manuel de Andrade Ferreira, informou julgar saber que 

o Conselho Municipal da Juventude se encontra criado, comprometendo-se a realizar as 

alterações que eventualmente sejam consideradas necessárias. ------------------------------------ 

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

Período Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Reis sublinhou que não coloca em dúvida qualquer 

informação dada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, admitindo que poderá 

haver algum lapso na informação que leu, cujo título é “Fundos QREN’s aprovados em 

dezembro de dois mil e doze – Moimenta da Beira”. ---------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal admitiu que a informação dada poderá estar 

correta, se respeitar ao mês de dezembro de dois mil doze. ------------------------------------------ 

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

Ordem do Dia, com vista à “Designação de cinco membros da Assembleia Municipal para 

constituir a Assembleia Intermunicipal da Associação Regional de Municípios do Vale do 

Távora”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Havendo consenso, foi apresentada uma única lista designada por lista A, constituída 

por António José de Macedo, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Maria Emília Martins Gomes 

da Costa, Jorge Mota dos Santos e Domingos Manuel dos Santos Martinho, que, posta à 

votação, por escrutínio secreto, foi aprovada por maioria, com trinta votos a favor, quatro 

votos brancos e dois votos nulos. ----------------------------------------------------------------------------- 
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----- Passou-se, então, ao Ponto Dois, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

“Designação de quatro representantes da Assembleia Municipal para integrarem a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Moimenta da Beira”. --------------------------- 

----- Havendo consenso, foi apresentada uma única lista designada por lista A, constituída 

por Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Celita Maria Pereira Leitão, Teresa 

Cecília Coelho Carvalho e Susana Duarte Morais, que, posta à votação, por escrutínio 

secreto, foi aprovada por maioria, com vinte e sete votos a favor e cinco votos brancos. ----- 

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

“Nomeação de um representante das Juntas de Freguesia para o Conselho Local de 

Educação”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo sido indicados os nomes dos Senhores Presidentes das Juntas da Freguesia de 

Cabaços e de Leomil, João Benedito de Deus Xavier e José Luís dos Santos Rosário, 

respetivamente, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, verificando-se o seguinte 

resultado: quinze votos a favor do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, 

José Luís dos Santos Rosário, catorze votos a favor do Senhor Presidente da Junta da 

Freguesia de Cabaços, João Benedito de Deus Xavier, e quatro votos brancos. Nesta 

conformidade, foi nomeado o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José 

Luís dos Santos Rosário, para integrar o referido Conselho Local de Educação. --------------- 

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

apreciação da autorização prévia e genérica para a assunção de compromissos 

plurianuais, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. ------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal que fizesse uma pequena apresentação deste assunto. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que, à semelhança do que aconteceu no 

ano passado e de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conhecida como a Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, se propõe que a Assembleia Municipal 

aprove previa e genéricamente a realização dos compromissos plurianuais do Município, 

tais como projetos de investimento ou sua reprogramação, contratos de locação financeira 

e outros que ultrapassem a incidência anual, sob pena de ter de ser solicitada uma 

autorização individual para cada um dos investimentos que vá surgindo, com incidência em 

mais de um ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação da aludida autorização. -------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa questionou quais as obras que 

serão incluídas nesta autorização genérica, de modo a saber o que está a votar. -------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo, ainda que no ano passado esta autorização 

tenha sido concedida, considerando que se prevê um reforço futuro das competências da 

Assembleia Municipal e que esta é uma competência deste Órgão, defendeu que a mesma 

não deve ser aligeirada e transferida para a Câmara Municipal, considerando que, por um 

lado, isso daria a ideia de que este Órgão não tem interesse nas atividades diárias do 

Município e, por outro lado, o Órgão Executivo, com o reforço da sua equipa, terá melhores 

condições para fazer um eficiente planeamento que possibilite a submissão de pedidos de 

autorizações necessárias nas cinco sessões ordinárias do Órgão Deliberativo, não sendo 

necessária a marcação de sessões extraordinárias para este efeito. Posto isto, apelou a 
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que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal lute pela manutenção das competências 

deste Órgão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Acrescentou que se absterá de intervir no próximo ponto, considerando tratar-se de 

uma situação em tudo semelhante a esta. ----------------------------------------------------------------- 

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

Tojal Rebelo, começou por ressalvar que a competência de não deixar esvaziar as 

competências deste Órgão compete ao mesmo e não ao seu Presidente, compreendendo, 

ainda assim, o apelo, comprometendo-se a tudo fazer para que assim seja, pretendendo 

continuar a dar a possibilidade de todos os assuntos serem discutidos livremente nestas 

sessões. Lembrou que a aludida Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso foi 

sempre considerada um dos maiores entraves ao funcionamento do Município, questão 

que foi abordada inclusive no Congresso da Associação Nacional de Municípios. 

Acrescentou tratar-se de uma questão de confiança, defendendo que a Assembleia 

Municipal deve confiar esta delegação de competências à Câmara Municipal, sem embargo 

de exigir à mesma a prestação de contas da sua atividade, no período antes da ordem do 

dia das suas sessões, nos assuntos agendados e através da informação escrita 

apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal observou que a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso não passa de um diploma legal que é considerado, por quase 

todos, uma aberração, considerando que não produz nenhum dos efeitos a que se destina 

e impede que os atores coloquem as suas políticas no terreno de forma eficiente. 

Acrescentou que o aludido diploma legal há de ser substancialmente alterado ou revogado, 
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sendo que, até isso acontecer, cada município encontra a melhor forma de, cumprindo a 

lei, ultrapassar as dificuldades por ele provocadas. ------------------------------------------------------ 

-----Esclareceu que o que aqui está em causa é a determinação de uma tendência de 

programação plurianual ou a concentração de projetos num único ano, uma opção 

completamente contrária às boas opções de gestão, que bloquearia praticamente a 

atividade da Câmara Municipal, considerando que a obrigaria a submeter cada projeto 

plurianual individualmente à Assembleia Municipal, ou seja, cada obra que se prolongue 

por mais de um ano, estando neste caso incluídos os mais diversos contratos de aquisição 

de serviços, tais como transportes, aquisição de águas e os protocolos celebrados com as 

juntas de freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que a aludida autorização não é cega, mas sim prévia, considerando que é 

concedida antes da realização das despesas, e é genérica, atendendo a que as mesmas 

não estão discriminadas individualmente, ressaltando que todas elas, sem qualquer 

exceção, estão elencadas no Orçamento que apresentará hoje. ------------------------------------ 

----- Comunicou que desconhece que alguma câmara municipal apresente à assembleia 

municipal individualmente cada projeto e que não obtenha a autorização genérica agora em 

apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, sublinhou que não tem problemas de programação, nem medo de ser 

julgado pela sua atuação, tendo sido o primeiro Presidente de Câmara a apresentar 

informação escrita sobre a atividade do Município à Assembleia Municipal, e que esta 

autorização não está a retirar alguma competência da Assembleia Municipal, mas sim a 

evitar que seja criada uma trapalhada. ---------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma segunda ronda de inscrições. --------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo defendeu não se tratar de uma dificuldade à 

vida do Município, nem de uma trapalhada, como o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal quer fazer transparecer, mas sim de o facto de o legislador querer reforçar os 

poderes da Assembleia Municipal e o Executivo dispor de todos os meios para trazer estas 

informações ao Órgão deliberativo que, por sua vez, não se deve abster da 

responsabilidade que tem de fiscalizar e de acompanhar de perto a atividade do Executivo.    

----- Assim, considerando que, ainda que a atividade do Município esteja espelhada no 

Orçamento e no Plano Plurianual de Atividades, a Câmara Municipal e o seu Presidente 

ficam com a possibilidade de, entre tudo o que lá consta, poderem fazer a gestão que mais 

lhe convier e esclareceu que pretende que a Assembleia Municipal tenha conhecimento 

das opções do Executivo ao longo do ano, por uma questão de transparência e 

proximidade da gestão diária do Município. ---------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Jorge Mota dos Santos manifestou a sua admiração perante a posição do 

deputado António José Tojal Rebelo, através da qual o mesmo está a defender o partido e 

não o Concelho, recordando que, nas funções de Presidente da Assembleia Municipal, o 

aludido deputado sempre foi apologista do que tudo o que a Câmara Municipal fizesse 

estava bem. Defendeu que esta autorização não vem esgotar o poder da Assembleia 

Municipal, considerando que a mesma irá posteriormente fiscalizar as contas do Município.  

----- O deputado António José Tojal Rebelo lembrou que a competência é concedida à 

Câmara Municipal, onde o PSD está representado, e votou, inclusive, favoravelmente esta 

autorização, esclarecendo não se tratar de uma questão de confiança, mas sim de se 
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decidir se a competência fica na Assembleia Municipal, como a lei determina, em primeiro 

lugar, ou se é transferida para o Órgão Executivo. ------------------------------------------------------- 

----- O deputado Jorge Mota dos Santos lembrou que a Assembleia Municipal é um Órgão 

Deliberativo, não devendo constituir um entrave à execução das obras que compete à 

Câmara Municipal, enquanto Órgão Executivo. ----------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal reiterou que o Município faz todos os anos um 

conjunto de contratos com as mais diversas entidades que apenas podem incidir nas áreas 

objetivamente contidas no Orçamento e no Plano, sendo que, sem esta autorização prévia, 

haverá muitos meses durante os quais não poderá celebrá-los, apenas porque não há uma 

sessão da Assembleia Municipal para a concessão da necessária autorização prévia. 

Acrescentou que o aludido diploma legal tem um caráter de dificuldade tal no seu 

cumprimento que não é seguro que a maioria dos municípios tenha condições para cumpri-

lo, manifestando a sua admiração pelo Senhor deputado António José Tojal Rebelo querer 

levantar mais uma dificuldade à gestão municipal, através de uma exigência de 

cumprimento da lei que não lhe conhecia, até quando desempenhou as funções de 

Presidente da Assembleia Municipal, considerando que não exigiu a apresentação de 

informações escritas sobre a atividade do Município, legalmente prevista. ----------------------- 

----- Comunicou não aceitar insinuações de que, com esta autorização, a Câmara Municipal 

pretenda sonegar informação, lembrando que apresenta uma informação escrita em todas 

as sessões ordinárias da Assembleia Municipal, à exceção daquelas em que são 

apresentados o Orçamento e o Plano e a Prestação de Contas, considerando a densidade 

destes documentos, bem como o facto de os mesmos já conterem essa informação. --------- 
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----- O deputado António José Tojal Rebelo esclareceu que não se demitiu das suas 

responsabilidades, quando foi Presidente da Assembleia Municipal, tendo questionado, 

várias vezes, o então Presidente da Câmara Municipal sobre a prestação da aludida 

informação escrita, em cumprimento do estipulado no Regimento, não lhe cabendo a si, no 

entanto, a decisão para a sua apresentação, mas sim ao Presidente do Órgão Executivo. -- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal observou que, se a referida lei já é, por si, 

bloqueadora, não será este Órgão que irá reforçar esse bloqueio da atividade do Município. 

----- Relativamente à necessidade de a Assembleia Municipal ser informada, incitou cada 

um dos presentes a, caso entenda necessário, fazer chegar à mesa pedidos de informação 

adicional, ainda que considere que há a maior transparência e clareza entre os dois 

Órgãos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo mais inscrições, colocou à votação a concessão de autorização prévia e 

genérica para a assunção de compromissos plurianuais, tendo a mesma sido aprovada, por 

maioria, com vinte e cinco votos a favor, quatro votos contra, dos deputados António José 

Tojal Rebelo, António José de Macedo, Fábio Ricardo Morgado Gomes e do Presidente da 

Junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, e cinco abstenções dos 

deputados José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso 

e Teresa Cecília Coelho Carvalho, e dos Presidentes da Junta de Freguesia de Alvite, 

António José Monteiro dos Santos, e da Junta de Freguesia de Baldos, João Augusto 

Gomes Oura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação da autorização prévia e genérica para realização de todas as despesas caráter 
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anual ou plurianual, previstas na alínea a), do nº. 1, do artigo 10º., da Lei nº. 43/2012, de 28 

de agosto, que aprova o âmbito do Programa de Apoio à Economia Local. ---------------------- 

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

Municipal, a fim de o mesmo dar algum esclarecimento adicional, que entenda conveniente.  

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que a maior diferença entre o ponto 

anterior e este é que o primeiro tem origem na Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso e este na Lei do PAEL. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições, foi colocada à votação a autorização prévia e genérica para 

realização de todas as despesas previstas na alínea a), do nº. 1, do artigo 10º., da Lei nº. 

43/2012, de 28 de agosto, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com vinte e cinco 

votos a favor, quatro votos contra dos deputados António José Tojal Rebelo, António José 

de Macedo e Fábio Ricardo Morgado Gomes, e o Presidente da Junta de Freguesia de 

Leomil, José Luís dos Santos Rosário, e cinco abstenções dos deputados José Manuel de 

Andrade Ferreira, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Teresa Cecília Coelho 

Carvalho, e dos Presidentes da Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos 

Santos, e da Junta de Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes Oura. ------------------------- 

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

da “Adesão ao programa de rescisões por mútuo acordo”. -------------------------------------------- 

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

realizasse uma pequena apresentação do presente ponto. ------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por explicar que este programa foi 

concedido para ser aplicado apenas aos servidores do Estado, havendo, no entanto, hoje, 
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a informação legal de que o mesmo pode também aplicar-se às Autarquias, conhecendo-se 

publicamente o caso da Câmara Municipal de Viseu. Perante esta possibilidade, tendo uma 

colaboradora solicitado que este Município aderisse a este programa, pretendendo usá-lo 

como forma de rescindir o seu contrato de trabalho, e considerando que há dúvidas sobre 

qual o Órgão ao qual compete a autorização para respetiva inscrição de adesão, coloca-se 

a mesma à apreciação da Assembleia Municipal, que terá de ocorrer até ao final do mês de 

novembro. Esclareceu que, agora, apenas será votada a adesão a este programa, cujas 

condições terão de ser, no mínimo, iguais às do Estado, sendo que os casos em concreto 

que puderem vir a ocorrer no Município serão apreciados individualmente, considerando-

se, para o efeito, um conjunto de fatores, tais como o tempo de serviço, a idade e o número 

de anos que faltam para a aposentação. Acrescentou que há também a informação, 

segundo a qual, a adesão e a concretização dependem de pagamento do próprio 

orçamento do Município, o que considera incompreensível, considerando que os 

colaboradores descontam para um sistema próprio de Segurança Social. ------------------------ 

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

ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, considerando que as 

indemnizações vão ter de ser pagas pelo Município, questionou qual o interesse da 

Câmara Municipal em aderir a este Programa, num quadro de dificuldades financeiras, em 

que se discutem questões de financiamento do Município. Ainda que aceite como eventual 

justificação a salvaguarda da garantia da igualdade de oportunidades para todos os 

trabalhadores da Administração Pública, defendeu que a adesão, com a obrigatoriedade de 
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pagamento das consequentes indemnizações, trata-se de um ato incoerente com as graves 

dificuldades financeiras que o Município atravessa. -------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por agradecer pela questão, que 

considera muito pertinente. Informou que, no caso da colaboradora que requereu a adesão 

ao Programa, se estima que a mesma poderá a vir a receber uma indemnização num valor 

um pouco acima dos € 15.000,00 (quinze mil euros). Explicou que, na sua decisão, o 

Município terá de avaliar as funções desempenhadas, a necessidade de manter todos os 

seus colaboradores nos seus serviços, a possibilidade de poder dispensar alguns deles, ou 

de preencher os lugares em causa através da reafetação dos seus recursos humanos. 

Acrescentou que, mesmo admitindo que o pagamento das indemnizações tenha de ser 

feito através do orçamento municipal, o que ainda não é definitivo, este programa poderá 

ser considerado interessante, desde que, com a redução do posto de trabalho ou a 

reafetação, o Município consiga fornecer os mesmos serviços aos munícipes, considerando 

que a indemnização corresponde a um valor incomparavelmente menor àquele que 

corresponderá à compensação do trabalho do colaborador. Observou, assim, que, no caso 

dos municípios que tenham trabalhadores a mais, as rescisões decorrentes deste 

programa poderão provocar um duplo efeito positivo, por um lado, provocarão ganhos em 

termos de orçamento e de produtividade, e, por outro, ganhos em termos de produção, 

supondo-se que os trabalhadores que saem vão trabalhar para outra entidade. -------------- 

----- Colocada à votação a adesão deste Município ao programa de rescisões por mútuo 

acordo, a mesma foi aprovada, por maioria, com trinta e um votos a favor, um voto contra 

da deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, e três abstenções dos deputados 
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Fábio Ricardo Morgado Gomes e António Francisco Pinto Reis, e do Presidente da Junta 

de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário. ----------------------------------------------- 

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

da manutenção, em dois mil e catorze, dos valores das taxas municipais, fixados em dois 

mil e treze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

realizase uma pequena apresentação do presente assunto. ------------------------------------------ 

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

Liquidação e cobrança de Taxas Municipais, em vigor desde julho de dois mil e treze, prevê 

que as taxas municipais constantes no mesmo sejam atualizadas anualmente, de acordo 

com o índice de inflação, no entanto, à semelhança do que se passou no ano anterior, a 

Câmara Municipal vem propor que a Assembleia Municipal autorize, excecionalmente, para 

o ano de dois mil e catorze, a manutenção das mesmas, tendo em consideração a situação 

económica difícil que o Concelho atravessa. Explicou que a Câmara Municipal entendeu 

que se justifica esta manutenção de taxas, apesar de a mesma provocar, a médio prazo, 

uma desatualização, que levará a que, no futuro, a sua progressão seja mais rápida. -------- 

----- Informou, ainda, que a Câmara Municipal, com o mesmo fundamento, decidiu não 

aumentar as rendas dos seus imóveis. ---------------------------------------------------------------------- 

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

ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis lembrou que o aumento das taxas 

municipais, em dois mil e doze, provocou um aumento de 163% nas respetivas receitas, 



 
FlS. 

__________   
2013.11.28 

 
Livº . 11 

 
 
 

                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

defendendo que um novo aumento, a ocorrer, seria mais uma ação de reformas neoliberais 

que impedem a iniciativa privada e a melhoria das condições de vida local. Assim, deu os 

seus parabéns ao Executivo por não diminuir a capacidade dos que vivem com carências 

económicas com o aumento das aludidas taxas, dando, deste modo, razão aos que votam 

para contribuir para uma boa gestão camarária. ---------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que o aumento percentual, a que o Senhor 

deputado António Francisco Pinto Reis se refere, não se trata de um aumento percentual 

das taxas, mas sim um aumento percentual no valor que resulta da sua aplicação. ------------ 

----- Não havendo mais inscrições, foi colocada à votação a manutenção, em dois mil e 

catorze, dos valores das taxas municipais constantes no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------- 

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

e trinta minutos, tendo a sessão sido reiniciada pelas catorze horas e quarenta e sete 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Devido ao número de munícipes que pretendem assistir à sessão, a mesma foi 

reaberta no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, passando-se ao Ponto Oito, do 

Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação da fixação da Taxa Municipal de Direito 

de Passagem a aplicar em dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Senhor Presidente da Câmara 

realizasse uma pequena apresentação do presente assunto. ---------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal começou por cumprimentar os presentes e 

manifestar a sua satisfação pela sua presença, que revela vontade de participação nas 

decisões de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou o Senhor deputado José Manuel de Andrade Ferreira que o Conselho 

Municipal da Juventude está em funcionamento neste Concelho e que a Câmara Municipal 

irá apresentar brevemente uma proposta de alteração e de adequação do seu 

Regulamento à Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro. ------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à Taxa Municipal de Direito de Passagem, observou tratar-se de uma 

taxa cobrada pelos operadores, que se reflete nas faturas dos consumidores de 

comunicações eletrónicas, que sejam feitas neste Município, propondo a Câmara Municipal 

a sua cobrança na taxa máxima, que representa 0,25% do valor da fatura. Acrescentou que 

a aludida taxa tem um pequeno impacto financeiro nas contas municipais, representando 

uma receita anual de € 1.623,00 (mil, seiscentos e vinte e três euros), constituindo a sua 

cobrança, ainda assim, uma obrigação, em função da adesão do Município ao PAEL. A 

título de exemplo, informou que numa fatura de € 87,00 (oitenta e sete euros), o cliente 

paga, para este efeito, € 0,08 (oito cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

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

apreciação do presente assunto. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis congratulou-se com as visitas mais 

importantes que a Assembleia Municipal está a receber, que são o público, considerando 

extremamente salutar que o mesmo participe nas suas decisões. ---------------------------------- 
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----- A propósito da obrigatoriedade de aplicação da referida taxa, questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal se o PAEL já se encontra em vigor neste Município, 

considerando que, da sua resposta, estão dependentes as intervenções que se seguem. --- 

----- Observou que, ainda que tenha um pequeno significado para os cofres do Município, a 

aludida taxa incide sobre as empresas de telecomunicações e reflete-se na fatura do 

consumidor final, questionando se existe alguma ilegalidade na sua fixação, que entende 

que deveria ser da competência da Assembleia da República. Defendeu que a gestão 

municipal e a maioria que apoia este Executivo deverão ter inteligência política suficiente 

para entender que há momentos em que deverá haver alguma exigência na fixação dos 

impostos, a favor dos munícipes, particularmente em necessidades nucleares como é a 

habitação, sob pena de os mesmos sentirem que são cidadãos apenas para votar e pagar 

impostos, conforme referiu no período da manhã. ------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa informou ser contra a forma como a 

aludida taxa é aplicada, uma vez que ela constitui mais um roubo que se faz à população 

para beneficiar as grandes empresas de telecomunicações e de distribuição elétrica, que, 

em vez de tirarem dos seus chorudos lucros os montantes para a pagarem, vão ao bolso 

dos seus clientes, o que constitui uma política de rapina, em que se tira sempre aos 

trabalhadores, para se dar aos grandes grupos económicos, sejam eles da banca, das 

telecomunicações ou da energia. Assim, ainda que compreenda que a Câmara Municipal, 

sujeita à imposição governamental de redução da dívida e controle das despesas, queira 

amealhar todos os euros, independentemente da sua origem, sublinhou a necessidade de 

a mesma demonstrar preocupação com as dificuldades que a generalidade dos nossos 
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concidadãos está a passar. Posto isto, observou que, enquanto esta taxa não for 

efetivamente paga pelas empresas que utilizam o subsolo municipal, a CDU votará contra a 

sua aplicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal, quanto à questão sobre a ilegalidade na aplicação 

da referida taxa, esclareceu que a alínea a), do n.º 2, do artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro, refere que “A Taxa Municipal de Direitos de Passagem é determinada com 

base na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público […]” e na 

sua alínea b) que “O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada 

município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, 

e não pode ultrapassar os 0,25%.” --------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que o PAEL foi lançado em dois mil e doze para supostamente apoiar a 

economia local, através da realização de um resgate a alguns Municípios, em alguns 

casos, semelhante ao que está a ser realizado ao País, que tinha uma previsão de 

aplicação de fundos no montante de € 1000.000.000,00 (mil milhões de euros), que não foi 

completamente utilizado, considerando que nem todos os municípios cumpriram as 

condições de acesso, ou ainda não viram a sua candidatura de adesão aprovada, até ao 

momento. Esclareceu que o aludido Programa visa permitir, excecionalmente, que os 

municípios que estejam em situação de endividamento estrutural, isto é, que tenham uma 

dívida para lá de todos os limites legalmente permitidos, tenham acesso a um empréstimo, 

que, no caso deste Município, não seria possível noutras circunstâncias, que se faz com a 

Direção Geral do Tesouro e Finanças, com determinadas condições favoráveis, tais como a 
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aplicação de uma taxa de juro igual àquela que é aplicada à República, acrescida de 

0,15%, que se traduz numa taxa entre 2,625% e 2,65%. ---------------------------------------------- 

----- Informou que o aludido Programa foi aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e 

regulamentado pela Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, que continha o pedido de 

adesão e os restantes procedimentos, que deveria ser apresentado no prazo de vinte dias. 

Posto isto, informou que o PAEL foi aprovado, pela Câmara Municipal, em sua reunião de 

vinte e seis de setembro de dois mil e doze, e pela Assembleia Municipal, em sua sessão 

de vinte e oito do mesmo mês, e que foram remetidos todos os documentos para a 

Comissão de Análise, em quatro de outubro, tendo o Secretário de Estado da 

Administração Local, através do Despacho n.º 4506/2013, de 28 de março, publicado a sua 

aprovação. Acrescentou que este Município, em quinze de abril de dois mil e treze, assinou 

o contrato com a Direção Geral do Tesouro e Finanças, e, em dezanove do mesmo mês, 

enviou o processo ao Tribunal de Constas, considerando que todos os contratos que 

impliquem valores superiores a € 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil euros) têm de se 

sujeitar ao seu visto. A propósito, observou que o Tribunal de Contas foi extremamente 

exigente, tendo requerido respostas, por três vezes, a um total de cerca de cem questões 

distintas, que se prendem com a necessidade de o Município provar que, com a obtenção 

deste empréstimo, consolida as suas finanças e que o consegue fazer no médio e longo 

prazo, sendo que a última resposta foi enviada no dia vinte e quatro de outubro do corrente 

ano, e o Visto do processo sido concedido no passado dia vinte e um. Mais informou que, 

de acordo com o estipulado legalmente, após o visto do Tribunal de Contas, o Estado 

dispõe de cinco dias úteis para disponibilizar a primeira tranche do PAEL, correspondente a 
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60% do seu valor total, e que a disponibilização da segunda tranche está condicionada à 

prova, por parte do Município, do pagamento das faturas mais antigas elencadas no 

programa, bem como do cumprimento dos pressupostos do contrato, nomeadamente da 

manutenção nos limites máximos da Derrama, da Taxa Municipal de Direito de Passagem 

e do Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------------------------------------- 

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

votação a fixação da Taxa Municipal de Direito de Passagem em 0,25%, a aplicar em dois 

mil e catorze, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor, 

um voto contra da deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa e nove abstenções dos 

deputados José Manuel de Andrade Ferreira, António José Tojal Rebelo, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de Macedo, Teresa Cecília Coelho Carvalho, 

António Francisco Pinto Reis, Fábio Ricardo Morgado Gomes, e dos Presidentes da Junta 

de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, e da Junta de Freguesia de 

Leomil, José Luís dos Santos Rosário. ---------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação da fixação da taxa a aplicar de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em dois 

mil e catorze, e da reclamação subscrita por José Correia de Almeida Melo e outros 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que decidiu juntar a este ponto o 

abaixo-assinado, respeitante à taxa de 0,4% do Imposto Municipal sobre os Imóveis, em 

vigor neste Município, assinada pelo Senhor José Correia de Almeida Melo e por cerca de 

duzentas e cinquenta pessoas, a fim de serem apreciados em conjunto. ------------------------- 
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----- Ainda que, nos termos regimentais, a intervenção do público seja realizada após o final 

da ordem do dia da sessão, não havendo nenhuma oposição, informou que a mesma será 

permitida no final deste ponto, considerando o esforço dos munícipes para estarem 

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

----- Deu, então, a palavra ao Senhor José Correia de Almeida Melo que defendeu que a 

aprovação da taxa do IMI em 0,4% não se traduz numa vontade de apoiar fixação de 

empresas no Concelho, que são as que dão emprego e geram riqueza, mas sim de 

arrecadar receita fácil. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sugeriu que este Município siga a política adotada pelos Autarcas de Oliveira de 

Frades e Tondela, que, há cerca de vinte anos, viviam dos aviários que possuíam e hoje 

são os mais industriais do Distrito de Viseu. A propósito, observou que o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, numa entrevista, afirmou que o seu Concelho 

era o que apresentava uma menor percentagem de desemprego no Distrito de Viseu, e que 

iria ser inaugurada uma empresa, que iria dar emprego a duzentos e quinze trabalhadores, 

tendo, para este efeito, sido oferecido o terreno necessário e concedida uma isenção da 

taxa de IMI, durante vinte anos. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalizou a sua intervenção, apelando à compreensão de todos os políticos da 

necessidade de ser reduzida a taxa do IMI para 0,3%, a fim de ser viabilizada uma política 

de desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal faça uma apresentação do ponto em apreciação. ------------------------------------------ 



 
FlS. 

__________   
2013.11.28 

 
Livº . 11 

 
 
 

                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 

 

 

173

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por sublinhar que o Município não poderá 

prescindir dos seus meios e, concomitantemente, ter capacidade de realizar investimento e 

de corresponder às exigências atuais de qualidade de vida das famílias, considerando as 

dificuldades que atravessa, decorrentes da diminuição drástica das receitas proveniente do 

Governo da República, verificada nos últimos anos, do aumento de incumbências e da 

obrigação que tem de sair do endividamento excessivo. ----------------------------------------------- 

----- Observou que o pagamento de taxas municipais representa apenas 12% dos impostos 

que o País paga. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que a redistribuição de meios permite também a criação de oportunidades de 

emprego e viabiliza uma resposta social do Município aos mais carenciados, através, por 

exemplo, do financiamento de transportes, refeições e livros aos alunos carenciados e da 

comparticipação de obras de habitações degradadas. -------------------------------------------------- 

----- Observou que, caso houvesse essa possibilidade, avaliaria a redução da aludida taxa, 

atendendo às grandes dificuldades que a nossa sociedade atravessa atualmente. No 

entanto, explicou que, no âmbito da sua adesão ao PAEL, o Município é legalmente 

obrigado a adotar certas medidas, entre as quais a aplicação das taxas máximas dos 

impostos municipais, para sair da sua situação de endividamento estrutural, que, a manter-

se, levará a que esta obrigação se prolongue por mais tempo. Ressaltou, ainda assim, que 

a taxa que se propõe se situa entre os intervalos atuais, que variam entre 0,3% e 0,5%, 

atendendo a que, conforme sempre defendeu, e lhe foi dada razão, foi considerada a taxa 

máxima em vigor no ano de dois mil e doze que era de 0,4%, por ser o ano de adesão ao 
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PAEL, não podendo, ainda assim, dar garantias de que esta taxa não venha a ser 

aumentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou não estar disponível para não gerir bem as contas do Município e, com 

isso, comprometer a capacidade de decisão das gerações futuras, nomeadamente no que 

respeita às taxas municipais, sendo necessário combater as consequências de anos de 

descuido, negligência e insensatez. Nesta senda, garantiu que o Município se irá esforçar 

por ter uma trajetória decrescente da dívida, ainda que a mesma esteja a ser dificultada por 

algumas medidas do Governo, nomeadamente a diminuição dos limites de endividamento 

líquido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que um dos Municípios dados como referência pelo Senhor José Correia de 

Almeida Melo aplicou a taxa máxima do IMI durante muitos anos e talvez seja por isso e 

pelo cuidado que teve com as suas contas que pode, agora, reduzi-la. ---------------------------- 

----- Observou que, em Moimenta da Beira, por cada € 100.000,00 (cem mil euros) de 

património imobiliário avaliado, os munícipes pagam € 400,00 (quatrocentos euros), sendo 

sua preocupação que esta taxa não venha a ser aumentada. ---------------------------------------- 

----- Ressalvou que o PAEL não se destina ao pagamento de dívidas recentes, sendo que o 

Município, sem o PAEL, desde dois mil e nove, teria diminuído o seu endividamento de 

médio e longo prazo, que corresponde a empréstimos, em cerca de € 5.000.000,00 (cinco 

milhões de euros), e com o PAEL no valor cerca de € 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil euros), admitindo-se que o mesmo seria recebido na totalidade até ao 

final do ano, registar-se-ia, ainda assim, uma diminuição deste endividamento no valor de € 
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3.828.760,44 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta euros e 

quarenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que este empréstimo não é útil apenas para o pagamento das dívidas aos 

fornecedores, mas também porque faz parte dos rácios que permitem ao Município estar 

nas mesmas condições daqueles que cumprem razoavelmente as suas obrigações. --------- 

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

apreciação do presente ponto. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis observou que o PAEL é uma fonte que logo 

se esgotará, considerando que, só com as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(ATMAD), este Município tem uma dívida de cerca € 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil 

euros), defendendo que as soluções para este problema surgirão com a participação ativa 

das forças políticas menos representadas, através de um diálogo permanente do Executivo 

com as mesmas, apelando à inteligência do Senhor Presidente da Câmara Municipal no 

sentido de o viabilizar, com a destruição de um pouco da sua tenacidade e convicção. ------- 

----- Informou que a taxa de 0,3% de IMI é praticada por alguns Concelhos limítrofes e pela 

capital de Distrito e que a reavaliação dos imóveis irá produzir, por si só, um aumento da 

receita proveniente deste imposto, relativamente àquela que foi arrecadada em dois mil e 

doze. Assim, ainda que considere importante a promoção de sinergias entre os interesses 

do mercado local e os deveres fiscais dos munícipes, defendeu que não se pode 

marginalizar a classe média e baixa que, com grande sacrifício, procura ter habitação 

própria, enquanto se aproxima da situação de pobreza e é fustigada com impostos. ---------- 
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----- Observou que, infelizmente, os imóveis deste Concelho deixaram de representar 

rentabilidade, constituindo, atualmente, apenas uma habitação para os seus proprietários e 

respetivos descendentes, devido às dificuldades económicas. --------------------------------------- 

----- Apelou ao sentido de responsabilidade no voto, principalmente dos Senhores 

Presidentes de Juntas de Freguesia, que são eles os eleitos de proximidade, que avaliam 

as necessidades e situações particulares de cada munícipe. ----------------------------------------- 

----- Louvou e agradeceu aos presentes que manifestam a sua oposição às forças de 

convencimento que fingem não perceber que o agravamento de taxas e impostos não atrai 

investimento, tais como os Senhores Raul Moura, João Morais, Alberto Loureiro 

Fernandes, Avelino Ribeiro Correia, que dão alento à vontade de permanecer neste 

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

----- Considerando que houve opiniões distintas no Executivo deste Município sobre esta 

matéria, solicitou que seja ouvido o Senhor Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa 

Coelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa começou por defender que a débil 

situação financeira da Autarquia de Moimenta da Beira não pode ser justificação para a 

aplicação das taxas máximas em impostos diretos, como o IMI. Sublinhou que, se o 

executivo municipal se preocupa com o desenvolvimento do Concelho e o bem estar das 

suas gentes, no que acredita, não pode o mesmo querer imitar, na gestão municipal, a 

política de rapina do Governo PSD/CDS e fechar os olhos à situação social de uma grande 

parte das famílias do Concelho, confrontadas com cortes sobre cortes nos salários e nas 

pensões, com aumentos brutais nas taxas de IRS e no IVA, e dos pequenos empresários e 
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agricultores, sujeitos a novos impostos, ao pagamento de elevados seguros agrícolas e às 

dificuldades decorrentes dos fatores de produção. Observou que estabelecer a taxa 

máxima de 0,4% do IMI para os prédios urbanos, significa promover aumentos que podem 

triplicar, quintuplicar, ou até, em alguns casos decuplicar o seu valor, em virtude das 

desproporcionadas e incorretas avaliações efetuadas. ---------------------------------------------- 

----- Defendeu que o Executivo, em vez trazer à discussão da Assembleia Municipal uma 

proposta de aplicação da taxa máxima de IMI, devia ter trazido sim uma Moção onde 

apelasse à solidariedade deste Órgão contra o roubo que o Governo PSD/CDS faz, em 

sede de Orçamento de Estado, aos municípios e às freguesias do nosso país, 

considerando que a melhoraria da situação financeira do Município passa por derrotar este 

Governo e a sua política, que asfixia financeiramente as autarquias e lança na pobreza a 

maioria da população. Posto isto, informou que será a CDU a propor a aprovação desta 

Moção pela Assembleia Municipal, após a Ordem do Dia, considerando que sempre 

defendeu que os municípios e as freguesias devem receber do Orçamento do Estado as 

transferências necessárias ao normal desempenho das suas funções de órgãos de poder 

local, próximos das populações, e que será ao Governo que as autarquias devem reclamar 

os meios financeiros que lhes são sonegados no Orçamento do Estado e antes na Lei das 

Finanças Locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Propôs, em nome da CDU, que o Executivo municipal aceite proceder à retificação da 

taxa máxima de IMI, reduzindo-a para valores próximos dos praticados em concelhos 

vizinhos, a favor da justiça e da coesão social do Concelho, informando que, caso a mesma 

não se verifique, votará contra a aludida taxa. ------------------------------------------------------------ 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Passô, Domingos Manuel dos Santos 

Martinho, a propósito dos panfletos que foram distribuídos na sua Freguesia, que referiam, 

entre outras coisas, a necessidade de serem sensibilizados os elementos da Assembleia 

Municipal para a aprovação da taxa do IMI de 0,3%, sublinhou que este Órgão sempre teve 

sensibilidade suficiente para agir em conformidade à equidade e que quem aprovou o 

PAEL assumiu responsabilidades. Posto isto, manifestou a sua indignação perante este 

apelo, considerando que é sensível aos seus concidadãos, não votando sob pressão, mas 

em consciência e em conformidade à equidade do sistema. ------------------------------------------ 

----- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira sublinhou a necessidade de o Município 

ser solidário com os seus munícipes, apostando na habitação, nos residentes e naqueles 

que pretendem fixar a sua residência neste Concelho, adotando, para este efeito, um 

conjunto de medidas de bem estar, entre as quais a aplicação da taxa mínima do IMI, de 

0,3%, que não deixa de ser exagerada, considerando o facto de prédios urbanos terem 

sido sobreavaliados, de forma a aliviar as famílias no seu esforço financeiro decorrente da 

atual crise económica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que não está em causa o equilíbrio financeiro do Município, considerando 

que, ao aplicar esta taxa no seu mínimo, o mesmo arrecadaria, no final deste ano, cerca de 

€ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), ou seja, mais cerca de € 150.000,00 

(cento e cinquenta mil euros) do que nos anos anteriores. -------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado Jorge Mota dos Santos, começando por sublinhar que o 

Senhor José Correia de Almeida Melo e restantes subscritores têm todo o direito de 

apresentar uma reclamação respeitante à taxa de IMI proposta e que o Senhor Presidente 
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da Câmara Municipal, se tivesse essa possibilidade, naturalmente proporia a sua redução, 

não podendo, no entanto, fazê-lo, tendo de diminuir a dívida do Município, de que ninguém 

fala, para viabilizar a continuidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal. ----------- 

----- A propósito da intervenção do Senhor deputado António Francisco Pinto Reis, 

observou que o mesmo realizou um bom discurso, no entanto, não apresentou nenhuma 

alternativa. Relativamente ao apelo do mesmo deputado ao sentido de responsabilidade 

dos Presidentes de Junta de Freguesia, observou que os mesmos, além de representarem 

a sua população, também necessitam dos duodécimos do Município para realizar algumas 

obras necessárias nas suas freguesias. -------------------------------------------------------------------- 

 ----- Relativamente ao apelo de solidariedade do Município, realizado pelo deputado José 

Manuel de Andrade Ferreira, lembrou que o Governo apresenta uma taxa de solidariedade 

aos reformados de 3,5% e cobra à restauração um IVA de 23%, quando a mesma na 

Espanha é de 10%, na Irlanda é de 9% e na França é de 12%, havendo, aqui sim, uma 

grande discrepância percentual. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Posto isto, observou que a aplicação deste imposto não constitui uma desvantagem 

tão grande, considerando a necessidade de desipotecar o Município e que os mais 

carenciados não terão de pagar este imposto, considerando que não têm bens. --------------- 

----- Ressaltou que este Município não dispõe das condições favoráveis de que beneficiam 

os Municípios referenciados, lembrando, a título de exemplo, que em Oliveira de Frades 

está a Martifer, que emprega centenas de funcionários. ----------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal ressaltou que não existe nenhuma 

insensibilidade por parte da Câmara Municipal, sendo necessário proceder-se à separação 
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de duas questões fundamentais, por um lado, a vontade de o Município defender os 

interesses dos seus munícipes e, por outro lado, a impossibilidade de o mesmo atualmente 

proceder à redução da aludida taxa, na sequência da sua adesão ao PAEL, que é uma 

espécie de troika para os municípios, que viabiliza a contração de um empréstimo, que não 

seria concedido de outra forma, desde que cumpridos certos condicionamentos. -------------- 

----- Conforme solicitado pelo deputado António Francisco Pinto Reis, e considerando que o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal já deu a sua autorização prévia para este efeito, 

deu a palavra ao Senhor Vereador, Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho. ------------------- 

----- O Senhor Vereador, Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, cumprimentou os 

presentes, sublinhando a importância do desenvolvimento de movimentos cívicos, não só 

para esta temática, mas para tantas outras também importantes. ----------------------------------- 

----- Acerca da Criação do Conselho Municipal da Juventude, informou que a mesma foi 

levada a cabo por si e pelo então deputado, Senhor Jorge Ricardo Bernardino, com a 

colaboração do então Vereador, Senhor Jorge de Jesus Costa. ------------------------------------- 

----- Agradeceu pelo convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal para estar 

presente no jogo da seleção, e informou que não poderá estar presente, por motivos 

profissionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou o seu sentido apreço pela honra que considera ser representar os 

habitantes deste Município e ressaltou a grande responsabilidade que todos os deputados 

municipais têm em se empenhar pelo futuro do Concelho, que, naturalmente, não deve 

estar ligada a nenhum movimento partidário. A propósito, sublinhou a importância de ser 

definido um programa de governo, conforme sempre defendeu. ------------------------------------- 
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----- A propósito da taxa de IMI em apreciação, defendeu que o sinal de boa vontade dos 

eleitos é tão ou mais importante do que os próprios números em que se traduz a redução 

deste imposto, principalmente neste momento em que se verifica um crescente desligar 

entre a sociedade e a política, particularmente na classe mais jovem, que é muito nocivo 

para a própria democracia. Posto isto, informou que, considerando, por um lado, o 

momento difícil que a Autarquia atravessa, que passa pela necessidade de assumir os 

seus compromissos e de inverter a situação em que se encontra, e, por outro, a vontade da 

Coligação “Unidos Pelo Futuro” colaborar de forma proativa e empenhada para a melhoria 

das condições de vida dos munícipes, propôs a aplicação de uma taxa de 0,35% para o 

IMI, que implica um prejuízo no valor de cerca de € 100.000,00 (cem mil euros), 

comprometendo-se a assumir uma cooperação para encontrar este valor conjuntamente 

noutra sede orçamental, que não de impostos. Observou que o aludido valor passaria, 

assim, a estar do lado do privado, dando dinâmica à economia local, considerando que, em 

sede do aumento da confiança das pessoas, se pode registar um aumento do investimento 

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

----- Observou que a adesão do Município ao PAEL não constitui um entrave à adoção da 

taxa de 0,35% do IMI, uma vez que a fixação da taxa máxima deste imposto constitui uma 

sanção, em caso de incumprimento, conforme o n.º 3, do artigo 11.º, da Lei n.º 43/2012, de 

28 de agosto, que estipula que “Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 

incumprimento do pagamento de uma prestação do serviço da dívida do contrato de 

empréstimo constitui o município na obrigação de fixação da taxa máxima do IMI, em vigor 

à data do incumprimento, sob pena de resolução do contrato.”. ------------------------------------- 
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----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por observar que, 

além de ser o responsável pela proposta de aplicação desta taxa do IMI, aprovada, por 

maioria, pela Câmara Municipal, é também responsável por manter aquilo que considera 

serem as condições viáveis para que este Município venha a ter uma situação, a médio e 

longo prazo, que permita que possam ser tomadas decisões. A propósito, informou que o 

Governo da República, com a legitimidade que lhe assiste, optou claramente por tornar os 

municípios mais autónomos nas suas receitas, naquelas que são as suas receitas 

municipais, tendo reduzido todos os anos as suas transferências, sendo que este 

Município, nos últimos quatro anos, viu reduzidas as suas transferências em cerca de 16%, 

em relação ao que estava orçamentado para o ano de dois mil e dez, e cerca de 12%, em 

relação ao último limite, o que levará a que as mesmas estejam, no próximo ano, um pouco 

abaixo do nível de dois mil e quatro, quando todos os encargos com os consumos mais 

relevantes aumentaram, desde essa data, pelo menos o dobro. ------------------------------------- 

----- Ressaltou que todas as deduções de que é possível manter o PAEL sem a fixação de, 

pelo menos, 0,4% de IMI, estão erradas, observando que resulta da lei a obrigação da 

fixação da taxa máxima deste imposto, no ano de contratação deste empréstimo para os 

municípios que adiram ao Programa I, sendo, sim, sua preocupação criar condições para 

que esta taxa não aumente. Sublinhou que não está a ser discutida a vontade de redução 

deste imposto ou a sensibilidade do Executivo, mas sim a aprovação das condições de 

manutenção deste Programa, constituindo a sua reprovação um rude golpe nas finanças e 

na vida do Município. Acrescentou que, se o Município não cumprir agora as condições 

com que se comprometeu, terá mais dificuldades em cumpri-las no futuro, em que lhe há 
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de ser imposto um programa de recuperação de finanças mais gravoso que este e que não 

admita empréstimos, ressalvando, ainda assim, que assumirá e será consequente com as 

decisões da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Ressalvou que, apesar de ser da sua responsabilidade a adesão deste Município ao 

PAEL, não são da sua responsabilidade as condições existentes que obrigaram à mesma, 

observando que lhe seria muito mais fácil governar no mandato anterior, em que foi 

possível realizar um empréstimo no valor de cerca de € 4.778.000,00 (quatro milhões, 

setecentos e setenta e oito mil euros), sem nenhum compromisso. A propósito, lembrou 

que, até há quatro anos, se registava um aumento médio da dívida em cerca de € 

1.000.000,00 (um milhão de euros), e que agora se verifica a sua redução anual 

praticamente no mesmo valor, verificando-se, portanto, uma diferença de € 2.000.000,00 

(dois milhões de euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que não é defensor do PAEL, tendo, inclusive, no mandato anterior, na 

qualidade de membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, redigido 

em conjunto com duas pessoas, um documento no qual é manifestada oposição frontal às 

condições impostas para o acesso ao aludido Programa, ainda assim, sublinhou a 

necessidade de ser coerente com a proposta de adesão que fez, que foi aprovada pela 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que o seu compromisso é possibilitar que o Município, em cerca de meia 

dúzia de anos, tenha uma dívida gerível, o que passa também pela sua adesão ao PAEL, 

que possibilitará o pagamento a centenas de fornecedores, e evitar uma cobrança de juros 
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extremamente onerosos que, no próximo ano, constituem uma despesa de quase € 

500.000,00 (quinhentos mil euros). --------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, sublinhou que não se defende 

com o PAEL, nem defende este Programa, utilizando-o, sim, para defender o Município de 

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

----- Em resposta à deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, esclareceu que este 

Município não está a aprovar a taxa máxima do IMI, que atualmente se situa nos 0,5%, 

nem a aumentar os impostos, sendo que o se propõe é a sua manutenção. --------------------- 

------ Relativamente à comparação deste Município com a Capital Distrito, observou que a 

mesma reduziu a sua taxa de IMI, por um lado, devido à situação financeira favorável em 

que se encontra e, por outro lado, considerando que os municípios que tivessem uma taxa 

da qual resultasse o aumento líquido do IMI teriam de aplicá-lo em pagamento de dívida de 

médio e longo prazo ou na compra de ações do tesouro ao Estado, situação para a qual o 

anterior Presidente daquela Câmara Municipal não estava disponível. -------------------------- 

----- Esclareceu que este Município se encontra numa situação de endividamento estrutural, 

devido ao incumprimento do prazo médio de pagamento a noventa dias, que se deve à 

obrigação de redução da dívida aos Bancos em € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), 

ao incumprimento do limite do endividamento líquido, que deixará de existir no próximo 

ano, conforme sempre defendeu, e ao incumprimento do rácio que estipula que os 

municípios não podem ter dívidas aos fornecedores superiores a uma vez e meia um 

conjunto de receitas recebidas, e que, com o PAEL, ser-lhe-á possível cumprir este último 

rácio e deixar de estar nesta situação, em trinta e um de dezembro de dois mil e treze. ------  
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----- Relativamente às taxas de IMI fixadas pelos municípios do Distrito de Viseu, informou 

que sete praticam a taxa de 0,4%, um aplica a taxa de 0,5%, dois cobram a taxa de 0,35%, 

e os restantes praticam a taxa de 0,3%, sendo que a média distrital se situa em 0,3416%. 

Posto isto, observou que os munícipes do Concelho de Moimenta da Beira pagam, 

infelizmente, de IMI de um imóvel avaliado em € 100.000,00 (cem mil euros), mais cerca de 

€ 58,00 (cinquenta e oito euros) do que a média distrital. -------------------------------------------- 

----- Observou, ainda, que se verifica que os municípios que praticam taxas mais elevadas 

são também os que apresentam um maior desenvolvimento, defendendo que, ainda que 

não haja uma relação direta, o que provoca desenvolvimento é a criação e correta 

redistribuição de receitas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- O deputado António Francisco Pinto Reis lamentou que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal esteja a socorrer-se de uma força de convencimento, ao invés de se 

fazer valer do diálogo com os representantes da oposição. A propósito, ressaltou que o n.º 

3, do artigo 6.º, da Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, refere que “Para efeitos do disposto na 

alínea d) do número anterior, a taxa máxima do imposto municipal sobre imóveis (IMI) é a 

fixada para efeitos de liquidação e cobrança no ano da celebração do contrato.”. -------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo sublinhou que é necessário dar sinais positivos 

para a economia, havendo duas vias para consolidar as contas, a da receita, que se está a 

verificar, ou a da contenção de despesas, não se sentindo constrangido por ter votado a 

favor do PAEL, e agora votar contra a fixação da taxa do IMI em 0,4%, devido ao facto de o 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal se ter querido colocar ao nível da Câmara 

Municipal de Viseu, com o aumento do número de vereadores a tempo inteiro, quando a 

atividade municipal está reduzida ao mínimo, defendendo que o mesmo não pode, ao 

mesmo tempo, colocar-se no papel de vítima e não dar sinais de poupança na despesa. ---- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa reiterou que a CDU realizou uma 

Moção que apela à solidariedade da Assembleia Municipal contra as políticas que o 

Governo PPD-PSD /CDS-PP faz, em sede do Orçamento de Estado, para os municípios e 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a referida Moção será votada 

depois da Ordem do Dia desta sessão. --------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal defendeu que é pura demagogia o deputado 

António José Tojal Rebelo considerar a eleição de mais um vereador, eleito pelo povo, em 

lugar de um seu nomeado, no âmbito da discussão sobre o PAEL, sublinhando que quem 

não estiver de acordo com esta opção não pode imiscuir isto neste Programa. Acrescentou 

que o aludido deputado está enganado se queria referir-se à execução orçamental, quando 

afirmou que a atividade municipal está reduzida ao mínimo, considerando que este 

Município apresentará a maior execução de sempre. --------------------------------------------------- 

----- Ressaltou que quem achar mesmo que o que está em causa é a sua incompetência 

para governar e não a manutenção de compromissos estabelecidos com o PAEL deve 

votar contra isso, respeitando a mudança de posição do aludido deputado, ainda que a sua 

fundamentação esteja toda ao contrário. ------------------------------------------------------------------- 
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----- Não havendo inscrições, foi colocada à votação a fixação da taxa do IMI em 0,4%, 

para dois mil e catorze, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com vinte votos a favor, 

nove votos contra dos deputados António José Tojal Rebelo, António José de Macedo, 

Fábio Ricardo Morgado Gomes, António Humberto Paiva Matos, Maria Emília Martins 

Gomes da Costa, do Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes 

Oura, do Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, do 

Presidente da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa e do 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, e seis 

abstenções dos deputados José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, António Francisco Pinto Reis, Teresa Cecília Coelho Carvalho, do 

Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, e da 

Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas. --- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis congratulou-se com a discussão salutar que 

se verificou, e ditou para a ata a seguinte declaração de voto, a propósito da intervenção do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------- 

 ----- “Entendo que esta votação está totalmente alterada a partir do momento em que foi 

dito, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, que quem estiver de acordo com a 

gestão camarária vota a favor e quem se opuser à mesma vota contra”. -------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que as suas palavras constituíram uma 

resposta ao Senhor deputado António José Tojal Rebelo, e não uma moção de censura à 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para o público 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor José Simões, estando muito tranquilo, considerando que não está a 

defender interesses além dos seus, manifestou o seu pesar por também ter havido um 

período em que ajudou a comer almoços e jantares e esquecer-se da fatura, cujo 

pagamento se impõe agora, e também por os políticos serem uma classe que não sofre 

qualquer penalização pela sua má atuação. --------------------------------------------------------------- 

------ Observou que o Senhor José Correia de Almeida Melo encabeçou um movimento 

cívico que reconhece de grande valor, considerando que numa democracia não há só 

deveres, mas também há direitos, tendo o direito de manifestar o seu ponto de vista, sem 

colocar em causa os membros do Executivo que admira, considerando que a política 

atualmente não se reveste de qualquer facilidade. ------------------------------------------------------- 

----- Informou considerar o IMI um imposto injusto que não premeia em nada aqueles que 

se sacrificam por si e pela sociedade, dando o triste exemplo de duas casas, uma vendida 

pelo empreiteiro que fica por € 100.000,00 (cem mil euros), e outra construída por 

administração direta que custa € 50.000,00 (cinquenta mil euros), sendo que, perante a 

avaliação realizada, ambas serão sujeitas ao mesmo valor de IMI, quando um proprietário 

terá mais possibilidades de pagar este imposto do que o outro. ------------------------------------- 

----- O Senhor Moreira apelou à sensibilidade do Executivo para reunir esforços no sentido 

de manter a taxa do IMI, considerando que passou necessidades para pagar a sua 

habitação, durante dez anos, e que agora se vê confrontado com uma redução em 10% da 

sua pequena reforma, devido à política injusta do Governo. ------------------------------------------ 
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----- O Senhor José Correia de Almeida Melo observou que, apesar de se ter falado muito 

do IMI, não foi esclarecido às pessoas presentes que poderão esperar mais aumentos 

durante os próximos dois anos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal agradeceu a todos os presentes e àqueles que se 

envolveram nesta petição pública, compreendendo a sua posição. --------------------------------- 

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

da fixação da Derrama, para o ano de dois mil e catorze. --------------------------------------------- 

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

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

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que é também uma imposição legal 

manter o limite máximo deste imposto para manter o PAEL como instrumento da gestão 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Explicou que a Derrama é um imposto que é aplicado atualmente ao fruto do trabalho 

de cada grande empresa que tenham proveitos num determinado território, e não apenas 

às que tenham ali massa salarial, como acontecia anteriormente. Informou que este 

imposto que corresponde a 1,5% da matéria coletável das empresas coletivas, com mais 

de € 150.00,00 (cento e cinquenta mil euros) de volume de negócios, que corresponde a € 

15,00 (quinze euros) por cada € 1.000,00 (mil euros), e a 0,75% sobre a matéria coletável 

das empresas que tiverem um volume de negócios inferior a este valor, que corresponde a 

€ 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), por cada € 1.000,00 (mil euros). ---------------------- 

----- Informou que a Derrama, à semelhança do Imposto Municipal sobre Transmissões 

Onerosas de Imóveis (IMT), é um imposto que o Governo da República pretende extinguir 
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em dois mil e dezasseis, o que, a verificar-se, leva a que os municípios passem a beneficiar 

essencialmente do IMI, do Imposto de Circulação e da sua participação no IRS. --------------- 

----- Comunicou que este imposto corresponde a uma receita de cerca de € 32.400,00 

(trinta e dois mil euros e quatrocentos euros), respeitante ao ano de dois mil e treze. --------- 

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

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

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa observou que, como é explicado no 

documento, a Lei das Finanças Locais concede aos municípios a faculdade de lançar 

derramas, um imposto, sobre os lucros declarados das empresas, sendo a CDU, por 

princípio, a favor desta medida, por considerar que muitas empresas com instalações no 

Concelho, tais como os bancos e a EDP, poucas ou nenhumas mais valias deixam e levam 

avultados lucros. Ainda assim, defendeu a necessidade de ser estabelecido o volume de 

lucros declarado a partir do qual a Derrama deve ser aplicada, de modo a que a mesma 

não seja aplicada às pequenas e médias empresas, condicionado o reinvestimento, o seu 

desenvolvimento, a criação de postos de trabalho e as dinâmicas económicas de base 

local. Posto isto, informou que votará a favor desta taxa caso fique claro que as micro, 

pequenas e médias empresas ficam isentas e que votará contra, caso verifique o contrário.  

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta à deputada Maria Emília Martins 

Gomes da Costa, explicou que a aplicação deste imposto se prende com a necessidade de 

cumprimento das imposições legais respeitantes ao PAEL e que o Município, não lhe 

sendo possível conceder isenções, baixou para metade a taxa deste imposto para 

empresas com um volume de negócios inferior a € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
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euros), considerando que a grande maioria das empresas deste Concelho se encontra 

nessa situação, podendo vir a ser estudada no futuro a possibilidade destas reduções 

serem mais escalonadas. A propósito, defendeu que também as grandes empresas 

necessitam de estímulos, considerando que elas criam riqueza e emprego e estimulam o 

crescimento das mais pequenas. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo mais inscrições, colocada à votação a fixação do limite máximo da 

Derrama, para o ano de dois mil e catorze, a mesma foi aprovada, por maioria, com vinte e 

sete votos a favor, três votos contra dos deputados António José Tojal Rebelo, Maria Emília 

Martins Gomes da Costa e do Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, António José 

Monteiro dos Santos, e cinco abstenções dos deputados Fábio Ricardo Morgado Gomes, 

José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Teresa 

Cecília Coelho Carvalho e do Presidente da junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos 

Santos Rosário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação da participação variável no IRS de 5%, em dois mil e catorze. ------------------------ 

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

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

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que o IRS é uma das receitas em que os 

municípios participam até 5%, e que, em Moimenta da Beira e na esmagadora maioria dos 

municípios, esta participação se situa nos 5%, nunca tendo sido inferior a esta 

percentagem. Esclareceu que não há opção de redução desta percentagem, resultando a 

mesma, também, de uma obrigação no âmbito do PAEL, sendo que, quando houver esta 
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opção, dever-se-á pensar se este é o imposto indicado para se reduzir, sendo de opinião 

que não, considerando que o mesmo se reveste de mais justiça, uma vez que incide sobre 

os rendimentos mais elevados, sendo utilizado pelo Município de acordo com uma política 

de redistribuição que beneficia aqueles que auferem de baixos rendimentos, que 

constituem um conjunto significativo da população. Acrescentou que esta participação no 

IRS representa para o Município uma receita de € 161.346,00 (cento e sessenta e um mil, 

trezentos e quarenta e seis euros), para o ano de dois mil e catorze. ------------------------------ 

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

do presente ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa informou que irá votar a favor, dado 

que esta medida incide sobre o IRS já cobrado pelo Estado, não agravando, portanto, o 

IRS que as pessoas já pagaram, constituindo um direito previsto na Lei de Finanças Locais, 

que deveria ter uma percentagem mais elevada. Observou que há municípios que, por 

demagogia e populismo, devolvem parte desta receita aos cidadãos que pagaram IRS, não 

sendo a CDU favorável a este comportamento, por considerar que isso não vem 

desagravar a carga de IRS das famílias. ------------------------------------------------------------------ 

----- Não havendo mais inscrições, colocada à votação a participação variável no IRS de 

5%, no ano de dois mil e catorze, a mesma foi aprovada, por maioria, com vinte e oito votos 

a favor, quatro votos contra dos deputados António José Tojal Rebelo, António José de 

Macedo, Fábio Ricardo Morgado Gomes e do Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, 

José Luís dos Santos Rosário, e três abstenções dos deputados José Manuel de Andrade 

Ferreira, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso e Teresa Cecília Coelho Carvalho. --- 
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----- Passou-se, então, ao Ponto Doze, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

apreciação da autorização para contratação de um empréstimo de curto prazo, para o ano 

de dois mil e catorze, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros). ---------------- 

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

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

----- O Presidente da Câmara Municipal observou que a lei estabelece um limite para os 

empréstimos de curto prazo, que não pode ultrapassar o ano civil em que é contratado, 

determinado em função de um conjunto de receitas, que, no caso deste Município, é de € 

623.000,00 (seiscentos e vinte e três mil euros). Acrescentou que o Município baixou a sua 

vontade de contratação que, até agora era de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), e que 

agora se propõe ser de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), habitualmente destinados a 

suprir grandes dificuldades de tesouraria ou a antecipar pagamentos relacionados com 

certos fundos comunitários. A propósito, lembrou que, contrariamente ao que acontecia no 

passado, a disponibilidade da banca diminuiu substancialmente, tendo, no ano anterior, só 

sido inicialmente disponibilizado ao Município metade do valor solicitado, e apenas devido 

ao cumprimento escrupuloso das suas obrigações de médio e longo prazo. --------------------- 

----- Não havendo inscrições, foi colocada à votação a contratação de um empréstimo de 

curto prazo, para o ano de dois mil e catorze, até ao montante de € 500.000,00 (quinhentos 

mil euros), tendo a mesma sido autorizada, por maioria, com trinta e quatro votos a favor e 

um voto contra do Presidente da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João de 

Jesus Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Treze, do Período da Ordem do Dia, com vista à 
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apreciação, discussão e votação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para o ano de dois mil e catorze, e respectivo Mapa de Pessoal. ------------------------------------ 

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

Municipal que fizesse a apresentação deste assunto. -------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que a apresentação que fará 

reflete rigorosamente os documentos em análise e tem como objetivo proporcionar uma 

informação resumida e de simples leitura, que permita, por um lado, facilitar a sua análise 

por parte dos decisores que constituem a Assembleia Municipal e, por outro lado, o 

acompanhamento da atividade municipal por parte dos munícipes, dentro do princípio de 

transparência. Observou que esta apresentação corresponde à visão política do Executivo, 

não desvirtuando naturalmente os números. Acrescentou que as apresentações destes 

documentos têm uma estrutura semelhante, desde há quatro anos, quando foram iniciadas, 

de modo a melhorar a sua perceção e a permitir comparações, agradecendo, ainda assim, 

qualquer sugestão para o seu melhoramento. ------------------------------------------------------------ 

----- Explicou que as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento Municipal permitem 

prever com maior rigor a atividade do Município em cada ano, testar a capacidade de 

execução da Câmara Municipal e legitimar as suas opções. ------------------------------------------ 

----- Manifestou a intenção de, numa próxima sessão, aprofundar a análise da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, que constitui a nova Lei das Finanças Locais, quer com os 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, no que mais diretamente lhes respeitar, 

quer com toda a Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente às condicionantes internas que afetam o desempenho do Município, 

ressaltou as dívidas nas áreas do ambiente, onde se inserem as dívidas com as Águas de 

Trás-os-Montes, e da educação, onde se incluem as dívidas com transportes, que 

representam uma despesa anual de cerca de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), as 

dívidas com as associações e freguesias, as maiores dentro das dívidas com outros 

credores, os empréstimos e o contencioso jurídico, que gera grandes constrangimentos na 

atividade municipal pelo seu elevado valor e pela sua imprevisibilidade. -------------------------- 

----- Observou que o Município, durante o próximo ano, alocará € 1.279.254,92 (um milhão, 

duzentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro euros e noventa e dois 

cêntimos) para o serviço da dívida, que corresponde aos seus encargos com empréstimos 

bancários, dos quais € 1.179.206,37 (um milhão, cento e setenta e nove mil, duzentos e 

seis euros e trinta e sete cêntimos) correspondem a capital e cerca de € 100.000,00 (cem 

mil euros) a juros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apelou à compreensão de todos para uma programação da vida financeira menos 

exigente nos meses em que o Município tem encargos mais elevados com o serviço da 

dívida, designadamente nos meses de junho e de dezembro. ---------------------------------------- 

----- Informou que o Município liquidou, no ano de dois mil e doze, sete empréstimos, no 

ano de dois mil e treze, cinco empréstimos, e que, no ano de dois mil e catorze, irá liquidar 

dois empréstimos, um dos quais, contraído em dois mil e nove, no valor de € 4.778.0000,00 

(quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil euros), e iniciar o empréstimo 

correspondente ao PAEL. Posto isto, observou que o Município, no final de dois mil e nove, 

tinha vinte e seis empréstimos, no valor de € 8.924.341,71 (oito milhões, novecentos e vinte 
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e quatro mil, trezentos e quarenta e um euros e setenta e um cêntimos) e que, no final de 

dois mil e catorze, terá onze empréstimos, no valor de € 5.094.581,27 (cinco milhões, 

noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e um euros e vinte e sete cêntimos), que seria 

de € 2.802.718,45 (dois milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e dezoito euros e 

quarenta e cinco cêntimos) sem o PAEL, tendo, portanto, diminuído em quinze o número 

de empréstimos e em € 3.829.760,44 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil, 

setecentos e sessenta euros e quarenta e quatro cêntimos) a sua dívida de médio e longo 

prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ No atinente às condicionantes externas que afetam a atividade municipal, observou 

que o limite de endividamento, em dois mil e nove, era de € 8.335.702,30 (oito milhões, 

trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e dois euros e trinta cêntimos), e que, em dois mil 

e treze, é de € 7.834.148,46 (sete milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta 

e oito euros e quarenta e seis cêntimos), havendo neste intervalo uma margem grande de 

cumprimento que passa a incumprimento com o novo limite. Comunicou que este limite de 

endividamento líquido, que não tinha qualquer sentido, considerando que, ao mesmo 

tempo que o Município via as suas receitas diminuírem substancialmente, o Estado 

diminuía o seu valor, deixou de existir com a nova Lei das Finanças Locais, passando a 

existir o conceito de limite do endividamento total. Explicou que este novo limite determina 

que o endividamento não pode ultrapassar uma vez e meia a média da receita corrente 

líquida cobrada nos três exercícios anteriores, pelo que, no caso deste Município, o mesmo 

seria de € 10.217.844,83 (dez milhões, duzentos e dezassete mil, oitocentos e quarenta e 

quatro euros e oitenta e três cêntimos), no final de dois mil e catorze, considerando a 
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receita corrente líquida cobrada nos três anos anteriores, sem incluir o ano de dois mil e 

treze, atendendo a que os respetivos valores ainda não são definitivos. Posto isto, ainda 

que espere uma melhoria na receita de dois mil e treze que aumente ligeiramente este 

limite, assumiu que o seu cumprimento constitui um objetivo muito ambicioso e muito difícil, 

considerando que, em dois mil e doze, o endividamento do Município era de cerca de € 

11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil euros). Observou, ainda, que este limite de 

endividamento não se compara com um limite de cerca de € 14.500.000,00 (catorze 

milhões e quinhentos mil euros) de há quatro anos atrás, o que significa que se exige uma 

redução de 40% da dívida do Município que foi feita durante vinte anos, em quatro ou cinco 

anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No atinente ao limite de endividamento de médio e longo prazo, observou que, ainda 

que o mesmo tenha diminuído, o Município tem uma grande margem de cumprimento, 

conseguida através da liquidação dos empréstimos atrás referidos. -------------------------------- 

----- Observou que o Município, em dois mil e catorze, terá uma diminuição líquida do 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) de € 151.638,56 (cento e cinquenta e um mil, 

seiscentos e trinta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), o que significa uma redução, 

em relação ao executado de dois mil e dez, de 12,34%, ou seja, de € 749.153,39 

(setecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e três euros e trinta e nove cêntimos), 

e de 0,49%, em relação a ano dois mil e quatro. Posto isto, ressaltou a necessidade de 

haver uma grande persistência para se manter a ambição de desenvolvimento do Concelho 

e, em simultâneo, manter a diminuição da dívida do Município. -------------------------------------- 
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----- Apresentou um quadro onde constam as transferências do Estado e as transferências 

correntes do Município para as Freguesias de Moimenta da Beira, observando que o 

Orçamento de Estado, de dois mil e dez a dois mil e catorze, reduziu as mesmas em € 

59.493,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três euros), ou seja, em 11%, e 

que a Câmara Municipal, no mesmo período em que sofreu uma redução de € 749.153,39 

(setecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e três euros e trinta e nove cêntimos) 

no FEF, aumentou as mesmas em € 5.196,12 (cinco mil, cento e noventa e seis euros e 

doze cêntimos), ou seja, em 2%. Sublinhou, aqui, o esforço do Município em ajudar as 

Juntas de Freguesia na resposta aos anseios das suas populações, apelando à 

compreensão dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia pelo facto de este 

aumento não ter podido ser maior. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou à apresentação do resumo do Orçamento, começando por ressaltar o esforço 

de ajustamento extremamente significativo do Executivo em aproximar a estimativa da 

execução, tarefa revestida de grande dificuldade, considerando a obrigatoriedade de 

inclusão de toda a dívida municipal neste documento, que pretende sinalizar o rigor na 

análise das contas, que conduza à contenção da despesa e viabilize o progresso. ------------ 

----- Apresentou um quadro comparativo da previsão das receitas correntes, respeitante 

aos anos de dois mil e treze e de dois mil e catorze, onde explicou que a diminuição 

significativa da previsão das receitas correntes dos rendimentos de propriedade está 

relacionada, por exemplo, com a possibilidade de início da execução do que está 

programado em termos de parques eólicos, lembrando que referiu que esta seria uma das 

previsões que poderia não se concretizar. --------------------------------------------------------------- 
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----- No quadro comparativo da previsão das receitas de capital, respeitante aos anos de 

dois mil e treze e de dois mil e catorze, explicou que a diminuição global de 22,2% se deve, 

principalmente, à receita decorrente das transferências de capital, que também referiu que 

poderia aparecer na execução com uma distorção. Observou que esta diminuição da 

estimativa significa uma aproximação daquilo que o Município recebe em transferências de 

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

----- Apresentou a desagregação das principais receitas correntes, observando que se 

estima o aumento de apenas 1% nas receitas do IMI, calculado com base na média das 

execuções dos três exercícios anteriores, de acordo com as regras previsionais, 

ressalvando que pode vir a ser apresentada uma execução superior a esta estimativa, 

considerando o impacto das avaliações realizadas aos imóveis. Destacou o aumento da 

previsão da receita do Imposto Único de Circulação, bem como a redução muito 

significativa da previsão da receita do IMT, ressalvando, ainda assim, que se regista 

alguma vitalidade económica, apesar da dificuldade atual na transação de imóveis. ----------- 

----- Comunicou que está a decorrer uma acesa discussão que se prende com a vontade de 

a EDP compensar o défice tarifário que tem em vários municípios devido à baixa densidade 

populacional, tendo, para este efeito, sido sugerida a adaptação a esta variante das rendas 

que aquela empresa paga pelo espaço público, o que considera inadmissível, uma vez que 

constitui um retrocesso de décadas. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a receita do FEF diminui em capital e aumenta em corrente, sendo que 

o seu valor é dividido em 90% para FEF de receita corrente e 10% para FEF de receita de 

capital, o que significa que o Estado coloca algum financiamento nos municípios apenas 
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para despesas correntes, sendo que os investimentos municipais terão de, futuramente, ser 

realizados através de receitas próprias. --------------------------------------------------------------------- 

----- Destacou a grandeza das receitas arrecadadas com os equipamentos desportivos 

municipais, não só pelo seu valor económico, mas também pela correspondente dinâmica 

desportiva, considerando que a mesma se deve à taxa significativa de utilização e não às 

taxas praticadas, que são muito reduzidas. ---------------------------------------------------------------- 

----- Na desagregação das principais receitas de capital, destacou a receita resultante da 

venda de terrenos, que respeita essencialmente à venda dos lotes sitos na Barragem do 

Vilar que, passados praticamente trinta anos, finalmente se está a efetivar. ---------------------- 

----- Nas transferências de capital, observou que o crescimento no FEF corrente de € 

382.406,00 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis euros), situado nos 9,3%, é 

superado pela diminuição de € 527.847,00 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e 

quarenta e sete euros) no FEF de capital, que correspondente a 51,4%, e que se regista 

também uma diminuição significativa nas comparticipações do QREN para os projetos 

comunitários, indexada à execução dos mesmos, prevista no Plano Plurianual de 

Investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Passou a apresentar um quadro comparativo das despesas, onde explicou que a 

diminuição das mesmas se deve à estratégia de redução rápida e significativa da previsão 

do exercício, de modo a aproximá-la da execução. ------------------------------------------------------ 

----- Explicou que o aumento em 2,2% das despesas com pessoal, em relação ao ano de 

dois mil e treze, se deve ao pagamento do subsídio de férias que havia anteriormente sido 

suspenso, que corresponde à sua totalidade para os vencimentos superiores a € 1.100,00 
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(mil e cem euros) e a um percentual progressivo para os vencimentos superiores a € 

600,00 (seiscentos euros). Esclareceu que esta despesa, ainda que não aumente em 

termos de volume, sendo os seus valores muito próximos nos anos de dois mil e treze e 

dois mil e catorze, aumenta o seu peso relativo no Orçamento, devido à diminuição 

significativa que o mesmo comportou. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que a diminuição das despesas com a aquisição de bens e serviços, que 

respeitam maioritariamente aos serviços de aquisição águas, de tratamento e recolha de 

resíduos e de fornecimento de transportes, se deve principalmente à retirada de um 

conjunto de dívidas que estavam nesta rubrica, quer por pagamento através do PAEL, quer 

por acordos de pagamento celebrados. A propósito, sublinhou a importância de, nos 

próximos exercícios, o Município conseguir diminuir significativamente esta dívida, de modo 

a poder ajustar ainda mais o seu Orçamento à realidade da execução, necessitando, para o 

efeito, de primeiramente se libertar de alguns dos seus compromissos com a banca. --------- 

----- Apresentou um quadro sobre a evolução de preços, desde dois mil e nove, observando 

que o preço dos combustíveis rodoviários aumentou 34% e que o preço dos combustíveis 

de aquecimentos aumentou 98%, ao mesmo tempo que o Município viu diminuídas as suas 

receitas em cerca de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), por ano, que 

corresponde a um percentual de 12,1%. Ressaltou, ainda, que, desde dois mil e quatro, a 

tonelada do gás aumentou 181%, quando o Município dispõe hoje das receitas de que 

dispunha naquele ano. A propósito dos aumentos dos custos da água e das águas 

residuais, que aumentaram desde dois mil e quatro, 32% e 58%, respetivamente, observou 
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que, caso os mesmos não se verificassem, o Município poderia atualmente não ter 

nenhuma dívida neste setor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que o Município tem a seu cargo cerca de € 110.000,00 (cento e dez mil 

euros) em juros de empréstimos e € 296.531,86 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos 

e trinta e um euros e oitenta e seis cêntimos) em encargos financeiros, onde se inserem os 

juros debitados pelos fornecedores, por faturas que ainda não lhes foram pagas ou por 

ações judiciais transitadas em julgado, observando que estes valores significam um 

encargo, em cada mandato autárquico, de cerca de € 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos 

mil euros). Lembrou que o volume excessivo destes encargos se deveu à procrastinação 

do cumprimento dos compromissos Município, sendo que o valor de alguns juros 

ultrapassa o valor do próprio capital. Observou que o Município não tem opção de fazer 

escolhas que não passem pela liquidação destas dívidas e congratulou-se com o facto de 

terem sido conseguidos alguns acordos que melhoram significativamente a performance 

sem juros, pretendendo continuará a tentar celebrá-los, ressalvando, ainda assim, que os 

meios que os mesmos implicam condicionarão, ainda que em menor intensidade, a 

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

----- No atinente às despesas correntes do Município com transferências para as escolas, 

para as juntas de freguesia e para as associações, que ascendem a cerca de € 

1.000.000,00 (um milhão de euros), no ano de dois mil e catorze, ressaltou o seu 

significado social, considerando que as mesmas permitem, por um lado, o apoio a um 

conjunto de organizações que se encontra atualmente muito debilitado e, por outro lado, 

que haja igualdade no acesso a determinados bens essenciais, necessários para que todas 



 
FlS. 

__________   
2013.11.28 

 
Livº . 11 

 
 
 

                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 

 

 

203

as crianças e pessoas deste Concelho tenham futuramente as mesmas oportunidades que 

os demais. A propósito, manifestou o seu grande apreço por todas as organizações do 

Concelho, que desempenham o seu relevante papel com a ajuda dos meios que o 

Município lhes concede, que não podem infelizmente ser mais elevados, mas que são 

atribuídos no âmbito da sua política de parceria e de divisão de meios, que permite a 

existência de vida económica e que visa o bem comum. Explicou que é dentro desta sua 

política de atuação que se esforça por reduzir os encargos municipais, bem como as taxas 

de juros que as instituições de crédito cobram aos municípios, que a lei permite que sejam 

na ordem dos 12%, quando a sua estabilidade média permite que sejam de 2%, 3% e 4%. - 

----- Informou que nas transferências de capital estão incluídas as transferências para as 

instituições e para as empresas Higino Pinheiro e Jeremias de Macedo. No atinente às 

transferências para as instituições, observou que as mesmas deveriam ser mais elevadas, 

caso o Município estivesse numa situação mais favorável, considerando que as mesmas 

dão respostas concretas às necessidades de cada freguesia. Relativamente às 

transferências para a empresa Higino Pinheiro, lembrou que, no âmbito do acordo 

celebrado com a mesma, respeitante à ação que corria em Tribunal, relativa à estrada que 

liga Moimenta da Beira a Nagosa, foi possível que o Município não pagasse juros sobre o 

montante em dívida que, através de avaliações realizadas no terreno, baixou cerca de € 

420.000,00 (quatrocentos e vinte mil euros) para cerca de € 330.000,00 (trezentos e trinta 

mil euros), encontrando-se por liquidar, deste valor, cerca de € 90.000,00 (noventa mil 

euros). A propósito, observou que não poderia deixar de realizar este acordo e esperar que 

o Tribunal decidisse daqui por mais ou menos dez anos, quando já não fosse Presidente da 
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Câmara Municipal, e que o Município tivesse de pagar por esta dívida porventura € 

860.000,00 (oitocentos e sessenta mil euros). ------------------------------------------------------------ 

----- Passou à apresentação do Plano Plurianual de Investimentos, informando que o 

mesmo inclui o Projeto de Modernização Administrativa, que passa pela requalificação de 

parte do edifício dos Paços do Concelho para o acolhimento do balcão único de 

atendimento e a aquisição de hardware e software, no valor de cerca de € 390.000,00 

(trezentos e noventa mil euros), um Projeto de Eficiência Energética, para redução dos 

consumos do Pavilhão Gimnodesportivo, na Piscina Municipal e na eletricidade pública, de 

forma a não se ter de desligar a mesma nos espaços habitados, um conjunto de 

investimentos financiados pelo PRODER, que engloba a limpeza das florestas para 

combate a incêndios, entre outros, que vale sensivelmente € 1.000.000,00 (um milhão de 

euros), podendo não ser todo este valor realizado no ano de dois mil e catorze, e os 

projetos para o reforço do tecido empresarial, designadamente o Centro de 

Desenvolvimento empresarial, a ampliação em lotes para o Parque Industrial e a ligação do 

Parque Industrial à EN 226, na zona da Quinta da Vitelinha, que foram suspensos pelo 

Governo em dois mil e doze, mas que tem esperança que, pelo menos alguns deles, 

venham a ser viabilizados no próximo ano. ---------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Plano de Atividades Municipal e às GOP, destacou a importância de 

ser realizada uma leitura comparativa que identifique as tendências. ------------------------------ 

----- No que respeita à evolução dos Orçamentos entre dois mil e dez e dois mil e catorze, 

informou que a receita do Orçamento em análise tem menos € 6.911.636,00 (seis milhões, 

novecentos e onze mil, seiscentos e trinta e seis euros) e que a despesa regista a mesma 
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tendência, dando como exemplo a diminuição de 8% nas despesas com pessoal e a 

diminuição de 16% na aquisição de bens e serviços correntes, influenciada pelo pagamento 

de dívida e pela celebração de acordos de pagamento. ------------------------------------------------ 

----- Como notas finais, no atinente às implicações da nova Lei das Finanças Locais, 

informou que a mesma vem determinar que os preços relativos à prestação de bens e de 

serviços não devem ser inferiores aos custos, esperando que se possa fazer este 

ajustamento de forma progressiva, sob pena de os preços da água e do saneamento serem 

porventura quintuplicados, que os empréstimos passem a ter um efeito no equilíbrio 

orçamental, adopta um novo calendário orçamental, que determina a aprovação dos 

documentos em análise até ao dia trinta e um de outubro de cada ano, e um conceito de 

endividamento da dívida total, deixando de existir o conceito de endividamento líquido e de 

endividamento de médio e longo prazo, situado em uma vez e meia a receita líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores, passa a considerar relevantes, para efeitos de 

limites da dívida total todas as entidades com participações municipais, o que não têm 

grande significado para este Município, e determina que, quando o Orçamento da Receita 

seja inferior a 85%, passará a haver alertas imediatos para a DGAL, o Governo e o Banco 

de Portugal, e que os municípios realizem o seu saneamento financeiro, caso ultrapassem 

o valor do limite do endividamento, determinado no seu artigo 52.º, ou caso o valor da 

dívida, excluindo os empréstimos, seja superior a 0,75 vezes a média da receita corrente 

nos três exercícios anteriores. Observou, assim, que esta Lei das Finanças Locais constitui 

mais um instrumento que obriga os municípios a fazerem grandes reduções e a adotar 

grandes cuidados para o seu cumprimento, considerando as implicações muito 
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significativas que estipula para os municípios incumpridores, vindo justificar a sua grande 

preocupação em colocar o Município de Moimenta da Beira na rota do cumprimento das 

leis do País. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis solicitou permissão para que o Vereador 

Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho pudesse fazer uma apreciação acerca dos 

documentos em discussão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da União de Freguesias de Peva e Segões questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre o porquê de não ter sido considerada a majoração 

de 15% decorrente do acordo com a Assembleia Municipal, nas transferências para as 

Uniões de Freguesia, e se é possível corrigir esta situação, uma vez que a União de 

Freguesias de Peva e Segões a que preside está a incorrer em custos decorrentes da 

respetiva união. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho observou que não se pode 

desvincular, enquanto parte do Executivo, a um compromisso que é de todos, que passa 

pela resolução do problema das finanças do Município, não colocando em causa a 

bondade das opções de combate aos mesmos, disponibilizando a sua colaboração para 

recorrer a alguma ajuda fora do Concelho que possa conseguir através dos seus humildes 

conhecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concordou com a necessidade de o Município ser altamente criterioso nas escolhas 

que realizar nos próximos anos, conforme consta das GOP, defendendo que deveria haver 
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um programa de governo, através do qual os cidadãos e os deputados conseguissem 

avaliar o cumprimento dos objetivos que o Executivo se propõe alcançar neste mandato, 

considerando que apenas existe um plano de intenções. ---------------------------------------------- 

----- Explicou que votou contra os documentos em apreciação, considerando que não viu 

neles uma dedicação para alguns pormenores que entende serem muito importantes, 

atendendo à sua vontade em mobilizar consciências para o futuro e que o Município deverá 

ter um papel de embaixador dos interesses das pessoas e das empresas locais que 

representa. Neste sentido, observou que gostaria que o Executivo mostrasse nestes 

documentos vontade de destacar alguns funcionários que ajudassem as empresas a 

encontrar planos de financiamento, de adotar políticas de incentivo à fixação de pessoas, 

tais como a concessão de incentivos à natalidade e de subsídios para aquisição de 

medicamentos, por parte dos idosos, e de adotar ações que permitam ao Município vir a 

ser a sede indiscutível de uma fusão de municípios que poderá vir a ocorrer no futuro. ------- 

----- Congratulou-se com a implementação de um balcão único no Município, considerando 

tratar-se de um projeto de extrema necessidade, que permitirá que as pessoas poupem 

muitas horas e os funcionários tenham ganhos de tempo. --------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal observou que não fará nenhuma apreciação aos 

comentários do Senhor Vereador, considerando que não lhe foi colocada nenhuma 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da União de Freguesias de Peva e Segões, observou que 

o Estado está a cumprir o compromisso de aumentar em 15% o valor das transferências 

para as freguesias que se uniram, conforme estipulado pela lei de agregação das 
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freguesias, e que o Município não fez nenhum acordo com as mesmas. Posto isto, 

confirmou que o valor transferido corresponde ao somatório do valor que estava a ser 

transferido para cada junta de freguesia, calculado com os mesmos critérios utilizados pelo 

Estado, por uma questão de objetividade, considerando que decidiu não proceder ao 

aumento do bolo das respetivas verbas, devido à situação que o Município atravessa, pelo 

que, para beneficiar as freguesias que se uniram teria de reduzir o valor das restantes, o 

que não considera justo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo mais inscrições, foram colocados à votação a Proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano, para o ano de dois mil e catorze, e o respetivo Mapa de 

Pessoal, tendo os mesmos sido aprovados, por maioria, com vinte e nove votos a favor e 

seis abstenções dos deputados António José de Macedo, Fábio Ricardo Morgado Gomes, 

Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António Francisco Pinto Reis, do Presidente 

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

de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos. ------------------------------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as 

minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos do 

disposto no n.º 4, do artigo 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------ 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa apresentou a seguinte proposta de 

Moção, respeitante à proposta de Orçamento de Estado para 2014. ------------------------------- 

----- “Considerando que o Orçamento de Estado para 2014: ------------------------------------------ 

----- a) Conjugado com a nova Lei das Finanças Locais, dele indissociável, acentua ainda 
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mais a redução da participação das autarquias nos recursos do Estado, redução brutal e 

absolutamente desproporcionada; ---------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Reforça as medidas de tutela e de ingerência na gestão autárquica, aprofundando o 

ataque à autonomia do Poder Local; ------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Prossegue e aprofunda a degradação dos rendimentos, das condições de trabalho e 

das prestações sociais dos trabalhadores das autarquias, no quadro de violento ataque 

continuado aos trabalhadores da função pública, ao serviço público e ao regime 

democrático tal como caracteriza a Constituição da República; -------------------------------------- 

----- d) Induz estagnação e degrada as condições de desenvolvimento de atividades 

económicas, contribuindo para o empobrecimento do concelho e para o empobrecimento 

da população; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- e) Visa limitar ou até negar direitos fundamentais como o acesso à saúde, à educação 

ou à proteção social. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Assembleia Municipal delibera: ----------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Repudiar o esbulho dos recursos que o Estado deve colocar à disposição das 

autarquias, com vista à manutenção e melhoria das condições de vida em comunidade das 

populações nos domínios da competência exclusiva ou dominante dos seus órgãos; --------- 

----- 2. Manifestar a sua solidariedade para com os trabalhadores das autarquias e, 

igualmente, para com todos os trabalhadores da administração pública, trabalhadores em 

geral, em especial para com os que perderam os seus empregos, reformados e 



 
FlS. 

__________   
2013.11.28 

 
Livº . 11 

 
 
 

                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 

 

 

210

pensionistas, cujas condições de vida e de trabalho se vêm progressivamente degradando 

e este Orçamento agrava; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Reclamar as medidas e políticas que desagravem as asfixia a que vêm sendo 

condenadas as micro, pequenas e médias empresas e os pequenos agricultores e 

camponeses, possibilitem e estimulem o crescimento económico e o desenvolvimento em 

geral; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Exigir o fim do ataque aos serviços públicos, causa principal do abandono e 

desertificação do interior.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a presente Moção, tendo a 

mesma sido aprovada por maioria, com trinta e três votos a favor e duas abstenções dos 

deputados Fábio Ricardo Morgado Gomes e António Humberto Paiva Matos. ------------------- 

----- 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. ----------- 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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