
 
FlS. 

__________   
2014.02.27 

 
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 

 

 

211

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE D E FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE  ============================================ 

ATA N.º 01/2014 

========== Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, 

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 e quinze minutos, 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 dos seguintes 

membros: Joaquim Filipe Santos Rodrigues, António José Tojal Rebelo, Sidónio Clemêncio 

da Silva, Susana Duarte Morais, António Francisco Pinto Reis e do Presidente da Junta de 

Freguesia de Cabaços, João Benedito de Deus Xavier. ------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento do email da Associação “25 

de Abril”, de vinte e um de janeiro, último, que dá conhecimento da iniciativa “Vencer o 

Medo, Reafirmar Abril, Construir o Futuro”, no âmbito das comemorações do 40.º 

Aniversário do 25 de Abril. A propósito, informou que foi apresentado um livro sobre Ary 

dos Santos e o contributo da poesia e da canção no combate à ditadura e na afirmação da 

democracia, no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, por uma antiga aluna 

dessa instituição, de Vide, Freguesia de Rua, fruto de uma tese de mestrado realizado no 
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Estado de Massachusetts dos Estados Unidos, que contou com a presença do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Deu conhecimento do requerimento do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, que foi 

apresentado na Assembleia da República, sobre o encerramento de Repartições de 

Finanças no distrito de Viseu, já remetido aos deputados desta Assembleia Municipal. ------- 

----- Informou da Moção, aprovada pela Câmara Municipal de Elvas, em onze de dezembro 

de dois mil e treze, no âmbito do Despacho n.º 13877-A/2013, publicado em Diário da 

República, de trinta de setembro de dois mil e treze, que visa limitar o pedido de 

autorização excecional para uso de terapêuticas inovadoras aos Centros Especializados 

para Utilização Excecional de Medicamentos (CEUEM), onde foi deliberado: -------------------- 

------ “- Manifestar a sua total discordância com o teor do Despacho n.º 13877-A/2013, de 

30 de outubro, do Secretário de Estado da Saúde; ------------------------------------------------------ 

------ - Manifestar a sua total solidariedade com os doentes oncológicos do nosso concelho, 

da nossa região e de todo o país; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ - Defender a suspensão imediata deste Despacho e a adoção de medidas por parte 

do Ministério da Saúde que visem a procura de soluções adequadas ao correto e racional 

tratamento dos doentes, sem quaisquer disparidades geográficas e sem restrições no 

acesso a novos medicamentos, aprovados na União Europeia; -------------------------------------- 

----- - Apoiar as iniciativas da Ordem dos Médicos, do seu Colégio de Oncologia, dos 

médicos oncologistas e das associações de defesa dos doentes oncológicos contra a 

implementação deste Despacho e contra as medidas que visem racionar, dificultar ou 

impedir o acesso dos doentes com cancro aos medicamentos que permitam tratá-los com 
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maior eficácia, melhores resultados nas instituições de maior proximidade; ---------------------- 

----- - Reconhecer que em todos os hospitais do nosso país onde existem unidades de 

tratamento de doentes com cancro, há médicos oncologistas com elevada competência, 

que merecem a confiança dos seus doentes e que, por isso, também merecem o nosso 

apoio e reconhecimento; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ - Submeter a presente Moção à aprovação da Assembleia Municipal de Elvas; ---------- 

----- - Enviar a presente Moção a todas as Câmaras Municipais, Assembleias Municipais e 

Freguesias do país, solicitando a sua aprovação, assim como a difusão da sua deliberação 

por todos os meios de que disponham; --------------------------------------------------------------------- 

------ - Dar conhecimento da aprovação desta moção por parte da Câmara Municipal de 

Elvas a Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, Sua Excelência o Primeiro Ministro, Sua Excelência o Ministro 

da Saúde, Excelentíssima Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, todos os 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Excelentíssimo Bastonário da Ordem 

dos Médicos, Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos, Associação de Defesa dos 

doentes oncológicos e órgãos da Comunicação Social.” ----------------------------------------------- 

----- Seguidamente, propôs a constituição de uma comissão que, em colaboração com o 

gabinete jurídico deste Município, adapte o Regimento desta Assembleia Municipal à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

constituída por um elemento de cada força política representada nesta Assembleia 

Municipal, designadamente por José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Emília Martins 

Gomes da Costa, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, e por 
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si, em representação da Mesa da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido aprovada, 

por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, realizada em vinte e oito de 

novembro de dois mil e treze, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com a abstenção 

dos seguintes membros: Alexandra Maria Fonseca Marques e José Manuel de Andrade 

Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- O deputado Carlos Alberto de Meneses Bento indagou junto do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal se a gestão das instalações das escolas encerradas do EB1 compete ao 

Ministério da Educação ou ao Município e, neste caso, se existe algum projeto ou plano 

para a sua utilização, defendendo que estes espaços deveriam ser aproveitados para 

efeitos de caráter social, considerando que a população deste Concelho está cada vez 

mais envelhecida. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Celita Maria Pereira Leitão, tendo integrado a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Moimenta da Beira (CPCJ), juntamente com as deputadas Maria 

Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Teresa Cecília Coelho Carvalho e Susana Duarte 

Morais, informou a digníssima Assembleia Municipal que foi realizada uma primeira reunião 

da respetiva Comissão Alargada, na qual foi dado conhecimento das atividades realizadas 

no ano transato, foi eleita uma Comissão Restrita, que reunirá quinzenalmente, da qual faz 

parte a deputada Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, e foi, também, designado 

um grupo de trabalho, do qual faz parte, juntamente com a deputada Susana Duarte 
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Morais, para desenvolver atividades para o mês de abril, considerando tratar-se do mês 

dos maus tratos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa questionou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para quando se prevê a construção do heliporto no Serviço de Urgência 

Básica (SUB), integrada nas suas promessas eleitorais, que rentabilizaria e tornaria este 

serviço mais eficaz para a população. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Perguntou, ainda, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se existe alguma 

intenção de reparação dos caminhos alcatroados que se encontram degradados, 

nomeadamente, o caminho municipal que liga Aldeia de Nacomba a Semitela, o caminho 

do Bairro do Lobato, no Arcozelo do Cabo, e o caminho de Alvite. -------------------------------- 

----- O deputado Fábio Ricardo Morgado Gomes, considerando que hoje se vivem tempos 

difíceis, de escassez de recursos, de diminuição da riqueza disponível, de sobressalto e de 

intolerância social, se pagam os erros cometidos num passado em que a incompetência e a 

incapacidade dos governantes quase levou à destruição do país, se faz um caminho 

penoso, na esperança de que dias melhores virão, e estando convicto de que os mesmos 

se aproximam, sublinhou a importância de se pensar e refletir acerca do que o Município 

quer para o seu futuro. Acrescentou que é com grande frequência que se ouvem os 

portugueses reclamar justiça na distribuição dos sacrifícios pedidos, questionarem-se sobre 

os cortes, a solidariedade ou a falta dela, nas diferentes classes sociais e sobre a coesão 

territorial, quase não se tem ouvido, no entanto, falar na justiça da distribuição dos fundos 

disponíveis e da pouca riqueza existente. Posto isto, e considerando a importância de se 

fazer hoje uma gestão do erário público com critério e responsabilidade, pautada pelo rigor 
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e pela transparência, informou não pretender esgotar as suas funções apenas na 

fiscalização do trabalho da Câmara Municipal, mas também ter uma atitude pró-ativa na 

apresentação de propostas, para evitar desigualdades e injustiças, necessitando, para o 

efeito, de previamente perceber como tem sido feita a gestão dos fundos municipais. Neste 

sentido, solicitou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal cedesse a este Órgão uma 

informação, que reflita a última década de movimentos, se possível, acerca das 

transferências de verbas e/ou investimentos realizados pela Câmara Municipal em todas as 

freguesias do Concelho, efetuadas de forma direta, como investimentos em rede viária, 

saneamento, criação de infraestruturas, entre outros, ou de forma indireta, através da 

atribuição de subsídios a associações, de transferências para as juntas de freguesia e de 

protocolos celebrados com as mesmas. -------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Teresa Cecília Coelho Carvalho, considerando a eminente implementação 

do “novo mapa Judiciário” e atendendo a que o mesmo, no que se refere à Comarca de 

Moimenta da Beira, manterá exatamente o seu projeto inicial, de acordo com o qual esta 

Comarca perderá as suas maiores valências, designadamente todos os processos de 

família e menores; todos os processos executivos; todos os processos de comércio; todos 

os processos cíveis, com valor superior a 50.000,00€; e todos os processos crime, cuja 

pena máxima, abstratamente aplicável, seja superior a cinco anos de prisão, apresentou a 

seguinte moção contra o “novo mapa Judiciário”: -------------------------------------------------------- 

----- “Considerando a aprovação em Conselho de Ministros do "novo mapa judiciário" no 

âmbito da apelidada “reforma judiciária”; ------------------------------------------------------------------- 

------ Tendo em atenção que, se tal "reforma" for implementada, se verifica uma 
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desqualificação das comarcas hoje existentes, que ficarão reduzidas a cada uma das 

capitais de distrito, para além do encerramento de cerca de meia centena de Tribunais; ----- 

----- Considerando que a reforma do Mapa Judiciário tem sido um processo confuso que 

não tem considerado as propostas e posições assumidas pelos autarcas, advogados, 

funcionários e cidadãos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que esta “reforma” tem sido um procedimento de avanços e recuos 

(quanto à definição dos Tribunais efetivamente a fechar) o que é revelador da falta de 

conhecimento, estudo e reflexão por parte do Ministério da Justiça, que será com certeza 

desconhecedor da realidade e das dificuldades sentidas no terreno; ------------------------------- 

----- Considerando que, à exceção das 20 capitais de distrito, todos os cidadãos de todas 

as outras localidades do nosso país, que até agora estavam servidas pelo seu Tribunal de 

Comarca, serão obrigados a deslocar-se dezenas de quilómetros para aceder àquilo que 

devia estar à sua disposição, por direito, a Justiça; ------------------------------------------------------ 

----- Atendendo a que, com a visada "reforma", há mais de duzentas comarcas 

desqualificadas, esvaziadas das suas atuais competências onde o acesso à Justiça vai 

ficar extremamente dispendioso e até mesmo inacessível para aqueles que possuem 

parcos recursos económicos e que por vezes são os que mais dela necessitam; --------------- 

----- Considerando que este novo mapa judiciário acarretará a redução da qualidade e 

eficácia da justiça, deixando de acautelar os direitos dos cidadãos perante a igualdade de 

acesso àquela; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que esta “reforma” é um verdadeiro retrocesso civilizacional, é uma 

punição e negação de justiça para os mais desfavorecidos e um contributo para a 
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desertificação das populações; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que Moimenta da Beira é um município que será desapossado das suas 

atuais valências, com a manifesta desqualificação do seu Tribunal, que será reduzido a 

uma simples Secção de Instância Local, perdendo todos os processos de família, menores, 

comércio, execuções e coletivos (civil e crime) os quais passarão, respetivamente, para a 

segunda secção de família e menores com sede em Lamego e para o Tribunal Judicial da 

Comarca de Viseu; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Considerando que vivemos num concelho predominantemente rural em que a maioria 

dos cidadãos tem parcos recursos, não possuindo sequer transporte próprio, sendo 

escassa a rede de transportes públicos, afigura-se que, com a implantação da dita 

“reforma”, os cidadãos do concelho de Moimenta da Beira vão ser sacrificados de forma 

excessiva, pelo que, enquanto membros eleitos diretamente pelos cidadãos do concelho de 

Moimenta da Beira, em sua representação e defesa, devemos estar todos unidos, exigindo 

a sua aproximação à justiça e evitando que tal direito lhes seja esbulhado; ---------------------- 

----- Considerando que a concretização de tais intentos representará, com certeza, os 

objetivos de todos os membros aqui presentes, vimos: ------------------------------------------------- 

----- - Manifestar o nosso profundo desagrado e repúdio pela referida política de reforma 

judiciária assente em princípios economicistas de redução de custos, ----------------------------- 

----- - Manifestar solidariedade com todos os órgãos representativos dos municípios que, 

pelas diversas vias, têm combatido o "novo mapa judiciário", ---------------------------------------- 

----- - Lutar por uma análise à luz das atuais exigências sociais, económicas e culturais das 

populações com o respeito devido por cada cidadão, --------------------------------------------------- 
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----- - Pugnar por uma discussão alargada envolvendo todos os órgãos representativos dos 

municípios e todos os agentes da Justiça, que promova a aproximação do Estado aos 

cidadãos e que assegure que todos são iguais perante a lei, que todos têm iguais garantias 

e que todos têm iguais direitos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esta moção deverá ser remetida: ----------------------------------------------------------------------- 

----- - a Sua Excelência o Presidente da República; ----------------------------------------------------- 

----- - a Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República; --------------------------------- 

----- - a Sua Excelência o Primeiro-ministro; --------------------------------------------------------------- 

----- - a Sua Excelência o Vice-primeiro-ministro; --------------------------------------------------------- 

----- - a Sua excelência a Ministra da Justiça; ------------------------------------------------------------- 

----- - a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ----------------------------- 

----- - a todas as Assembleias Municipais e Câmaras Municipais; ----------------------------------- 

------ - ao Conselho Superior da Magistratura; ------------------------------------------------------------- 

----- - ao Exmo. Senhor Provedor da Justiça; -------------------------------------------------------------- 

----- - à Exma. Juíza Presidente do Tribunal de Círculo de Lamego; -------------------------------- 

----- - à Exma. Juíza do Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira; ------------------- 

----- - à Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira; ---------------------- 

----- - aos Exmos. advogados da Comarca de Moimenta da Beira; ---------------------------------- 

----- - à Exma. Bastonária da Ordem dos Advogados; --------------------------------------------------- 

----- - aos órgãos de comunicação social nacionais, regionais e locais.” --------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a Mesa entendeu que a referida 

Moção deveria ser inserida na Ordem do Dia, como sétimo ponto, tendo todos os membros 
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presentes concordado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de um conjunto de profissionais do Agrupamento de Escolas que fez com que o Centro de 

Novas Oportunidades tivesse um elevado desempenho que, por sua vez, justificou a 

implementação, em Moimenta da Beira, de um Centro para a Qualificação e Ensino 

Profissional (CQEP), um dos duzentos e dezoito que existem no país, um dos oitenta que 

se encontram em escolas públicas, e um dos dois que existem em escolas públicas em 

toda a CIM Douro, região onde existem apenas mais três centros, em organismos privados. 

Explicou que este organismo foi criado para preencher o vazio provocado pela extinção do 

Centro de Novas Oportunidades, manifestando, a propósito, a sua incompreensão perante 

o encerramento do aludido Centro, cujo contributo para aproximar o país, em termos de 

formação e educação, aos melhores a nível europeu foi reconhecido internacionalmente. 

Assim, manifestou a sua satisfação por o Agrupamento de Escolas se ter mostrado 

competitivo e, deste modo, justificar a continuidade de um serviço muito relevante, que 

permite que o Município continue a ajudar a população desta região a se qualificar e a se 

formar, defendendo tratar-se até de uma questão de justiça e de dignidade a manutenção 

do direito de acesso a essa formação e qualificação, para aqueles que não o tiveram no 

passado, por razões diversas. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu a todos os deputados que admitiram receber o expediente da Assembleia 

municipal por email, informando que, quando o processo de modernização administrativa 

em curso terminar, o Município disporá de instrumentos mais acessíveis para a 

transmissão desse expediente. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Em resposta ao deputado Carlos Alberto de Meneses Bento, informou que as EB1 

pertencem ao Município e que a Câmara Municipal celebrou um conjunto de protocolos 

com juntas de freguesia ou associações, que lhes permite usufruírem desses espaços para 

desenvolverem projetos principalmente de âmbito social. A propósito, ressaltou que a 

Câmara Municipal está muito disponível para ajudar a criar as condições necessárias para 

colocar em funcionamento, nestes espaços, serviços destinados aos cidadãos, sempre que 

se afigure necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A propósito, observou que, quando tiver acesso a fundos comunitários europeus, a 

Câmara Municipal pretende criar uma rede de alojamento para as instalações das escolas 

que não vierem a ter um aproveitamento a outro nível. ------------------------------------------------- 

----- Agradeceu à deputada Celita Maria Pereira Leitão pela informação prestada sobre as 

atividades da CPCJ, dignas da maior atenção por parte do Município, considerando que as 

mesmas versam sobre situações de grande debilidade e, muitas vezes, de grande 

sofrimento. Posto isto, agradeceu aos representantes da Assembleia Municipal pelo 

trabalho que fazem na aludida Comissão, impelindo-os a que o façam o melhor possível, 

considerando tratar-se de uma área de grande sensibilidade, que não pode ter limite de 

meios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em resposta à deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, informou que o 

espaço, concebido junto ao SUB de Moimenta da Beira, para o funcionamento do heliporto, 

de acordo com a informação que recebeu do respetivo projetista e dos operadores destas 

aeronaves, será pavimentado quando as condições meteorológicas o permitirem, passando 

a possibilitar a aterragem de helicópteros, aumentando, deste modo, a capacidade de 
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resposta deste serviço. Ainda assim, observou que este espaço não poderá ser para já 

licenciado, considerando que, para este efeito, o mesmo necessita ser dotado de um 

conjunto de condições, nomeadamente em termos de pavimentação e de iluminação. ------- 

---- Relativamente à necessidade de reparações na pavimentação de algumas estradas, 

observou que, ainda esta semana, foi realizada uma vistoria pelos serviços técnicos do 

Município, em conjunto com a empresa construtora, de modo a serem identificados os 

espaços que necessitam de ser reparados pela aludida empresa, conforme previsto no 

próprio caderno de encargos, havendo, no limite, que não prevê, uma garantia bancária a 

favor da Câmara Municipal que lhe permite substituir-se à mesma nestas reparações. 

Posto isto, informou crer que as necessárias reparações, cujas dimensões não considera 

relevantes, relativamente aos espaços pavimentados, serão realizadas quando o tempo for 

considerado adequado em termos técnicos. Acrescentou que existem algumas estradas e 

outras obras que, ainda que sejam da responsabilidade de juntas de freguesia, como é o 

caso da estrada do Bairro do Lobato, no Arcozelo do Cabo, são acompanhadas e apoiadas 

em termos técnicos pela Câmara Municipal, como é sua obrigação. ------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Fábio Ricardo Morgado Gomes, informou considerar que a 

informação defende o Município, não admitindo ser acusado de falta da mesma, 

considerando que a Câmara Municipal nunca dispôs de tanta informação como a que 

dispõe neste momento, publicando, durante o ano, várias vezes, o objetivo, o valor e a data 

das transferências realizadas para as Juntas de Freguesia, bem como os protocolos 

celebrados com as associações, nos quais constam os valores transferidos, informações 

essas que constam da Informação Escrita sobre a atividade do Município, disponibilizada 
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nesta sessão. Ainda assim, informou que irá tentar conceber um documento onde conste a 

aludida informação sistematizada, solicitando algum tempo para o fazer, considerando que 

é necessário formatar a mesma e que lhe é pedida informação desde há dez anos a esta 

parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua concordância com a Moção apresentada pela deputada Teresa 

Cecília Coelho Carvalho. A propósito, informou que o Município de Moimenta da Beira tem 

estado em todos os fóruns ao lado dos Municípios vizinhos que foram vítimas destes 

encerramentos, primeiramente, por uma questão de solidariedade, e também por 

considerar que esta reforma é prejudicial a todo o interior, até para os municípios que 

aparentemente não são abrangidos. Comunicou, ainda, que a Câmara Municipal também já 

tomou uma deliberação semelhante, em que condena os encerramentos dos tribunais, bem 

como de todos os outros serviços, atendendo a que os mesmos contribuem para a 

degradação do interior do país. Acrescentou que a Comunidade Intermunicipal do Douro 

está a desenvolver ações conjuntas, às quais este Município se associa, de combate a 

estes encerramentos, tendo designado um gabinete jurídico para tentar opor-se, com meios 

legais, a esta reforma, bem como deliberado, por unanimidade de todos os Municípios que 

integra, a sua oposição à mesma. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordem do Dia, com vista à apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara sobre a atividade do Município. -------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal lembrou que, no mandato anterior, foi estabelecido 

que não apresentaria a informação em apreço, mas responderia prontamente às questões 
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que lhe fossem colocadas, de modo a que o debate destacasse dela as questões 

consideradas pertinentes pelos senhores deputados, não pretendendo que a sua 

elaboração tenha apenas como fundamento o cumprimento da lei. Posto isto, 

disponibilizou-se a manter esta prática ou outra escolhida pela digníssima Assembleia 

Municipal, bem como a aceitar sugestões de alteração à estrutura da aludida informação.  

----- O Presidente da Assembleia Municipal, não havendo sugestões para alterar a prática 

acerca da apreciação da aludida informação, abriu uma ronda de inscrições para 

apreciação da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Teresa Adão Chaves, considerando que inicialmente não se 

verificaram inscrições para a apreciação da informação escrita sobre a atividade do 

Município, aventando a hipótese de que a mesma possa não ter sido analisada pelos 

senhores deputados, propôs que, quando isso se verificar e não houver questões, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal proceda à apresentação da mesma. ----------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado Fábio Ricardo Morgado Gomes, começando por 

concordar com o Senhor Presidente da Câmara Municipal, no que respeita à existência de 

muita informação acerca do Município, conquanto a mesma seja dada, por vezes, de forma 

isolada, o que dificulta a análise que pretende realizar. ------------------------------------------------ 

----- Relativamente à informação em análise, ainda que lhe seja difícil realizar uma 

apreciação técnica da mesma, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre 

qual o motivo de o valor das dívidas de curto prazo a terceiros, constante no quadro do 

passivo, sito na página treze, em trinta e um de dezembro de dois mil e treze, ser de € 
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4.808.341,31 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e quarenta e um euros e trinta 

e um cêntimos) e, em trinta e um de janeiro de dois mil e catorze, ser de € 5.463.145,60 

(cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e cinco euros e 

sessenta cêntimos), registando-se uma variação em mais de € 600.000,00 (seiscentos mil 

euros), entre estes dois meses. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, a propósito da intervenção da deputada Maria 

Teresa Adão Chaves, informou não vislumbrar a necessidade de o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal apresentar a informação escrita em análise, no caso de não lhe serem 

suscitadas questões acerca da mesma, entendendo que a mesma tem a função de permitir 

aos senhores deputados manterem-se informados sobre a atividade do Município. ------------ 

----- A deputada Maria Teresa Adão Chaves esclareceu que, considerando a sua 

experiência na profissão de docente, sempre que não há questões, fica a dúvida se a 

informação teria sido lida, por isso entendeu que deveria alertar para esse facto os 

presentes, considerando a importância deste documento. --------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por destacar que o Município, em termos 

de receitas, está em janeiro de dois mil e catorze ao nível que estava em janeiro do ano de 

dois mil e quatro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em resposta ao deputado Fábio Ricardo Morgado Gomes, observou que também se 

apercebeu da diferença dos valores na dívida de curto prazo a terceiros, entre dezembro e 

janeiro, e que teve a preocupação de procurar o motivo que justifica a mesma, tendo 

concluído que ela se deve ao facto de haver alguns documentos de despesa que caem 
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muito em cima do final do ano e que têm de entrar nas contas do mês de janeiro do ano 

seguinte, considerando a necessidade de o Município fechar as suas contas a trinta e um 

de dezembro de cada ano, tratando-se de uma variação que se regista em todos os anos, 

de forma muito semelhante. Acrescentou que se registam picos mensais ainda maiores nos 

valores das dívidas de curto prazo quando, mantendo-se as restantes condicionantes, se 

verificam pagamentos de empréstimos cujos valores corresponde ao dobro dos valores 

médios mensais. A propósito, e considerando que defende, mais do que os números, as 

tendências que os mesmos revelam, observou que, no aludido quadro, se verifica uma 

trajetória decrescente nas dívidas de curto prazo e nas dívidas de médio e longo, 

identificando-se, nas últimas, uma redução de mais de € 3.500.000,00 (três milhões e 

quinhentos mil euros), nos últimos quatro anos. ---------------------------------------------------------- 

------ Relativamente à situação dos processos em contencioso deste Município, destacou 

que os mesmos, incluindo os decididos e os por decidir, representaram € 4.344.508,02 

(quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oito euros e dois 

cêntimos), e que, dos processos existentes, têm já decisão cerca de metade, sobre os 

quais há pagamentos significativos. Acrescentou que uma parte, com algum significado, 

dos processos em contencioso respeita a processos de expropriação, sendo que algumas 

decisões dos tribunais são muito favoráveis em relação às petições iniciais e até aos 

valores das arbitragens, dando os seguintes exemplos: um terreno avaliado pela 

arbitragem em € 500.000,00 (quinhentos mil euros), sobre o qual o Tribunal decide que 

este Município teria de pagar cerca de 89.000,00 (oitenta e nove mil euros), um terreno 

avaliado pela arbitragem em cerca de € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros), sobre 
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o qual o Tribunal decidiu que este Município deveria pagar cerca de € 90.000,00 (noventa 

mil euros), tendo havido um recurso a esta decisão, na sequência do qual o Tribunal da 

Relação do Porto, através de um Acórdão, mandou repetir o julgamento, e um terreno, 

considerado com a área de 1800 m2 e que afinal mede 3600m2, avaliado em € 90.000,00 

(noventa mil euros), sobre o qual há já uma decisão definitiva para que este Município 

pague € 50.000,00 (cinquenta mil euros). A propósito, sublinhou a necessidade de o 

Município caminhar para a justiça nas suas relações e nas decisões, tendo, dentro deste 

espírito, proposto aos proprietários dos aludidos terrenos um acordo cujos valores eram 

vantajosos, em relação às decisões tomadas pelos Tribunais. Sublinhou que, apesar dos 

valores apresentados no quadro da situação dos processos em contencioso nunca terem 

constado dos valores da dívida da Câmara Municipal, considerando que não se sabe, à 

partida, que valores representarão, que são resolvidos de ano a ano e pagos dentro de 

cada ano ou através acordos estabelecidos, eles pesam muito no erário do Município, não 

só pelo seu grande impacto económico, como também pelo impacto significativo que têm 

em termos de gestão e de imprevisibilidade. Neste contexto, sublinhou a importância de o 

Município chegar a um ano denominado ano zero dos processos judiciais, considerando 

que, ainda que possa ter uma abordagem judicial pelo credor, não pode reger a sua 

atividade por este tipo de processo, considerando os seus impactos negativos. ---------------- 

----- Quanto à questão sobre um desses processos, colocada pelo Senhor deputado 

António Francisco Pinto Reis, não lhe responderá hoje, considerando a sua ausência. ------- 

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

Apreciação Técnica da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), sobre os documentos 
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previsionais para dois mil e catorze, realizada no âmbito do Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 um dos pressupostos do PAEL 

obriga a Câmara Municipal a enviar à Assembleia Municipal, antes da entrega dos 

documentos previsionais, um relatório emitido pela DGAL, de forma a este Órgão 

Deliberativo dispor de uma informação que se pretende que seja isenta, que compara o 

plano de ajustamento financeiro que o Município se comprometeu a efetuar, de modo a 

tornar as suas contas mais sustentáveis, com o que consta nos seus documentos 

previsionais, durante os próximos cinco anos. Justificou que a aludida apreciação técnica 

só foi entregue nesta sessão, considerando que foi enviado pela DGAL apenas este mês, 

sendo desejável que, a partir de agora, a mesma passe a ser disponibilizada antes da 

apresentação dos documentos previsionais. Observou que a referida apreciação técnica 

mostra que o Município está próximo do cumprimento dos objetivos a que se propôs, no 

âmbito do PAEL, ressaltando que sempre se empenhou em baixar o valor do Orçamento, 

que anteriormente se situava sempre acima dos € 19.000.000,00 (dezanove milhões de 

euros) e que, este ano, se situa abaixo dos € 14.000.000,00 (catorze milhões de euros), 

pretendendo esforçar-se no sentido de o reduzir no próximo ano, de modo a aproximá-lo, 

ainda mais, da realidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apreciação da aludida apreciação técnica. ----------------------------------------------------------------- 
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----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, tendo concluído, da análise que 

efetuou, que toda a previsão deveria vir acompanhda de um parecer técnico, questionou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal por que motivo é que ele não foi apresentado. ----- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que essa obrigação não consta em 

nenhuma parte daquilo que são os deveres do Município, legalmente estipulados, 

assegurando que a candidatura ao PAEL foi aprovada através de respostas técnicas a, 

pelo menos, três conjuntos de questões apresentadas pela DGAL, que representaram 

centenas de páginas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que este Município terá sido, pelo menos, daqueles que conhece, o único que 

não mandou fazer o aludido programa de ajustamento financeiro a consultores externos, e 

despendido dezenas de milhares de euros, para o efeito, tendo o mesmo sido realizado 

pelos serviços municipais, sendo muito da responsabilidade do Dr. Paulo Figueiredo. A 

propósito, apresentou um louvor aos aludidos serviços, pelo esforço e empenho que 

tiveram na elaboração do programa e na resposta às questões colocadas, que permitiram a 

aprovação da candidatura deste Município ao PAEL. Concluiu, observando que a 

aprovação da candidatura ao PAEL se revestiu de grande dificuldade, tendo cerca de dez 

Municípios visto reprovadas as suas candidaturas e apenas metade do valor inicialmente 

previsto para o efeito sido utilizado, até ao momento. --------------------------------------------------- 

----- A deputada Teresa Cecília Coelho Carvalho, a propósito da previsão de venda de 

terrenos, sita na página dez da informação em apreço, questionou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal se já há previsão de quais são os aludidos terrenos, a forma de 
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adjudicação e respetivo valor base, considerado para o efeito. -------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal observou que as receitas previstas resultam da 

venda, especialmente dos terrenos da Barragem do Vilar, cujas escrituras estão a ser 

feitas, passados cerca de dez anos, e de lotes do Parque Industrial de Moimenta da Beira. - 

------ A propósito dos terrenos da Barragem do Vilar, observou que os preços praticados se 

baseiam numa deliberação da Câmara Municipal, tomada há cerca de doze anos, que 

determinou que o valor do logadouro, por metro quadrado, se fixasse em € 5,00 (cinco 

euros) e o valor de construção, por metro quadrado, fosse de € 15,00 (quinze euros), 

valores esses que poderão ser considerados reduzidos, mas que foram adotados, por 

aquele Órgão considerar que aquelas casas já pertenciam às pessoas ou seus 

descendentes, que as habitaram desde o início, permitindo que o Bairro se mantivesse com 

vida, observando que houve municípios que, em situações análogas, não cobraram nada 

aos moradores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que não é muito provável que o Município realize o total do valor previsto 

nestas escrituras, ressalvando, ainda assim, que a sua preocupação principal é manter o 

equilíbrio global do Orçamento, que, neste caso, poderá ser conseguido através da subida 

da receita ou da diminuição da despesa, em outras rubricas, considerando que as mesmas 

não são estanques. Explicou que a aludida receita poderá não ser realizada na sua 

totalidade considerando, por um lado, que alguns agregados familiares não dispõem de 

meios financeiros para realizarem as referidas escrituras, devido à sua fragilidade 

económica, reforçada pela conjuntura atual, e, por outro lado, que há um conjunto de 
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famílias que vive nas aludidas habitações há décadas, mas que não são as que 

inicialmente as habitavam, nem seus descendentes, situação para a qual a Câmara 

Municipal necessitará tomar uma deliberação, inclinando-se para uma opção que passa por 

vender os imóveis aos seus ocupantes, não por um preço tão reduzido, mas, ainda assim, 

por um preço especial, de forma a tratar situações diferentes de forma diferente e a não 

penalizar pessoas que, em muitos casos, têm manifesta fragilidade económica e que, 

eventualmente, acreditaram estar a comprar o imóvel que agora habitam, quando ele não 

poderia ter sido vendido, devido à Câmara Municipal ter demorado cerca de doze anos a 

criar as condições necessárias para o efeito. ------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Parque Industrial, começou por informar que o mesmo tem um 

regulamento, que nunca foi alterado no que respeita ao que aqui está em discussão, de 

acordo com o qual o acesso aos respetivos lotes poderá ser viabilizado através de hasta 

pública, condicionada à apresentação de candidaturas que indiquem para que efeitos se 

destina a aquisição, ou através de ajuste direto, quando a Câmara Municipal entender que 

o mesmo se justifica, sendo que, nesta modalidade, o preço, por metro quadrado, não 

deverá ser inferior a € 5,00 (cinco euros). ------------------------------------------------------------------ 

----- Explicou que a Câmara Municipal cede quase gratuitamente muitos dos aludidos lotes, 

ainda que invista muito dinheiro nos mesmos, atendendo a que o seu objetivo não é obter 

lucro com a sua venda, mas sim ter contrapartidas com a instalação de empresas, pelo que 

o seu valor médio, até agora, se situa em cerca de € 1,75 (um euro e setenta e cinco 

cêntimos), por metro quadrado, ressalvando que o mesmo pode ser aumentado devido a 

certos fatores, tais como haver interesse comum num lote contíguo a duas empresas, para 
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efeitos de ampliação. Concluiu que é nesta senda que a Câmara Municipal recusa a 

atribuição dos poucos lotes de que dispõe, enquanto não se verificar a eminência da 

necessidade da sua utilização, dando como exemplo a atribuição do lote n.º 9 à empresa 

Desfruta, requerida em dois mil e onze e apenas agora consumada, para efeitos de 

construção de uma estação fruteira, que implica um investimento de cerca de € 

5.000.000,00 (cinco milhões de euros). --------------------------------------------------------------------- 

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

da primeira revisão ao Orçamento 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 começou por observar que, de acordo com a Lei 

das Finanças Locais, o Orçamento pode ser objeto de alterações, formadas e decididas na 

Câmara Municipal, que passam por tirar dinheiro de alguma das suas rubricas para outras, 

ou de revisões, decididas pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

que se destinam a criar novos projetos ou rubricas, podendo, o que não é o caso, alterar o 

valor global orçamental. Posto isto, explicou que a presente proposta de revisão orçamental 

se destina a incluir no Orçamento uma rubrica para os 40% do PAEL, que o Município irá 

receber este ano, que não foi possível incluir aquando da sua elaboração, considerando 

que as leis previsionais não permitem que sejam incluídas neste documento rubricas para 

empréstimos ainda não contratados, e uma rubrica denominada “Reposições não Abatidas 

nos Pagamentos”, no valor de € 100,00 (cem euros), que a Lei também impede que a 

Câmara Municipal inclua no seu orçamento ordinário. Informou que a contrapartida das 
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inscrições destas rubricas foram colocadas em “Fundos Comunitários”, atendendo a que o 

seu valor poderá vir a verificar-se empolado, uma vez que engloba a contrapartida de todos 

os projetos que estão inscritos, como os mesmos viessem a ser realizados integralmente 

este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Primeira Revisão Orçamental, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------- 

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

apreciação do assunto “Cargos Políticos – Exclusividade e Incompatibilidades – 

Acumulação de Funções”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal que fizesse uma pequena apresentação deste assunto. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no Estatuto 

dos Eleitos Locais, informou a digníssima Assembleia Municipal que se encontra a 

desempenhar as funções, não remuneradas, de forma continuada, de sócio gerente em 

duas empresas, com sede em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal autorizou o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes Oura, a ausentar-se da sessão. -------------------- 

----- Não havendo inscrições, passou-se, então, ao Ponto 5.1., do Período da Ordem do 

Dia, com vista à designação do representante da Assembleia Municipal no Conselho 

Cinegético. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que sugeriu ao Presidente da digníssima 

Assembleia Municipal a manutenção das representações elencadas no Ponto cinco, do 
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Período da Ordem do Dia, nos órgãos ou nas pessoas que as exerciam no mandato 

anterior, considerando que as mesmas estavam distribuídas em termos partidários e de 

representação, lembrando que o representante da Assembleia Distrital de Viseu era o 

Senhor Presidente da Junta de Peva, atual Presidente da União de Freguesias de Peva e 

Segões, que o representante da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios era o Senhor Presidente da Junta de Alvite, mudando aqui apenas a pessoa, que 

o representante do Conselho Cinegético era o Senhor Presidente da Junta de Rua, que o 

representante no Conselho Consultivo do IFEC era o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, que o representante da Comissão de Acompanhamento do P.D.M. era o 

deputado Joaquim Filipe Santos Rodrigues, e sugeriu o deputado Carlos Alberto de 

Meneses Bento para representante no Conselho da Comunidade do ACES Douro Sul, 

considerando que a deputada Celita Maria Pereira Leitão, sua anterior representante, 

integra agora a CPCJ. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A mesa da Assembleia Municipal, na pessoa do seu Presidente, propôs a votação em 

conjunto dos representantes indicados pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

informando que, caso haja alguma discordância, proceder-se-á à respetiva votação 

individual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Havendo discordância quanto à votação conjunta, proposta pela Mesa, foi decidido 

proceder à votação individual em cada uma das representações agendadas. ------------------- 

------ Posto isto, foram indicados os nomes dos Senhores Presidentes das Juntas da 

Freguesia de Rua e de Vilar, António Manuel Pinto da Silva e Fernando Manuel dos Santos 

Vilaça, para representar a Assembleia Municipal no Conselho Cinegético. Considerando 
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que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar, Fernando Manuel dos Santos 

Vilaça, recusou a sua indicação para a aludida representação, foi colocada à votação a 

representação da Assembleia Municipal no Conselho Cinegético pelo Presidente da Junta 

de Freguesia de Rua, António Manuel Pinto da Silva, tendo a mesma sido aprovada, por 

maioria, com vinte e três votos a favor, quatro votos brancos e três votos nulos. --------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto 5.2., do Período da Ordem do Dia, com vista à designação 

do representante da Assembleia Municipal na Comissão de Acompanhamento do P.D.M.. -- 

----- Tendo sido indicado o nome do deputado, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, procedeu-

se à respetiva votação, por escrutínio secreto, verificando-se o seguinte resultado: vinte e 

quatro votos a favor e seis votos brancos. ----------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, foi nomeado o deputado Joaquim Filipe Santos Rodrigues, para 

integrar a Comissão de Acompanhamento do Processo de Revisão do P.D.M.. ---------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto 5.3., do Período da Ordem do Dia, com vista à designação 

do representante da Assembleia Municipal na Comissão de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo sido indicado o nome do Senhor Presidente da Junta da Freguesia de Alvite, 

António José Monteiro dos Santos, procedeu-se à respetiva votação, por escrutínio secreto, 

verificando-se o seguinte resultado: vinte e sete votos a favor e três votos brancos. ----------- 

 ----- Nesta conformidade, foi nomeado o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvite, António José Monteiro dos Santos, para integrar a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto 5.4., do Período da Ordem do Dia, com vista à designação 
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do representante da Assembleia Municipal no Conselho da Comunidade do ACES Douro 

Sul. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo sido indicado o nome do deputado Carlos Alberto de Meneses Bento, procedeu-

se à respetiva votação, por escrutínio secreto, verificando-se o seguinte resultado: vinte e 

três votos a favor e sete votos brancos. --------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, foi nomeado o deputado Carlos Alberto de Meneses Bento, para 

Integrar o Conselho da Comunidade dos Centros de Saúde Douro II – Douro Sul. ------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto 5.5., do Período da Ordem do Dia, com vista à designação 

do representante da Assembleia Municipal na Assembleia Distrital de Viseu. -------------------- 

----- Tendo sido indicado o nome do Senhor Presidente da União de Freguesias de Peva e 

Segões, Pedro João de Jesus Sousa, procedeu-se à respetiva votação, por escrutínio 

secreto, verificando-se o seguinte resultado: vinte e seis votos a favor e quatro votos 

brancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, foi nomeado o Senhor Presidente da União de Freguesias de 

Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa, para integrar a Assembleia Distrital de Viseu 

para o quadriénio 2013/2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto 5.6., do Período da Ordem do Dia, com vista à designação 

do representante da Assembleia Municipal no Conselho Consultivo do IFEC. ---------------- 

----- Tendo sido indicados os nomes do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Alcides José Sousa Sarmento, e do deputado António José de Macedo, procedeu-se à 

respetiva votação, por escrutínio secreto, verificando-se o seguinte resultado: um voto 

branco e um voto nulo, dezoito votos a favor do Senhor Presidente da Assembleia 
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Municipal, Alcides José Sousa Sarmento, e dez votos a favor do Senhor deputado António 

José de Macedo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta conformidade, foi nomeado o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Alcides José Sousa Sarmento, para Integrar o Conselho Consultivo do IFEC – Instituto de 

Formação e Educação Cooperativa – Fundação Rodrigues da Silveira. ------------------------- 

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

horas, tendo a sessão sido reiniciada pelas quinze horas. --------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes Oura, regressou 

à sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para dar uma informação 

adicional acerca do lote n.º 9, do Parque Industrial, explicando que o mesmo foi vendido a 

uma empresa, por € 30.000,00 (trinta mil euros), a € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos) 

o metro quadrado, e, considerando que a mesma empresa não fez o investimento a que se 

propôs, a Câmara Municipal, há cerca de sete anos, readquiriu-o, por € 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil euros). Posto isto, informou que colocou à disposição de vários investidores 

o referido Lote, por € 5,00 (cinco euros) o metro quadrado, preço indicado pelo 

Regulamento do Parque Industrial e que se situa muito acima da média até hoje praticada, 

tendo apenas a empresa Desfruta manifestado interesse na sua aquisição. Acrescentou 

que, de forma a serem protegidos os interesses do Município, foi estipulado que a aludida 

empresa prestasse também uma garantia bancária, que lhe será acionada no caso de não 

levar a cabo o investimento a que se propõe, no valor do diferencial entre € 60.720,00 

(sessenta mil, setecentos e vinte euros), preço a que o lote lhe será alienado, e € 
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150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), valor que custou a sua reaquisição, por parte da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A propósito, observou que o lote n.º 5 foi vendido a uma empresa por cerca de € 1,00 

(um euro), por metro quadrado, e depois readquirido, pela Câmara Municipal, por mais de € 

12,00 (doze euros), o metro quadrado, na totalidade de € 100.0000,00 (cem mil euros), 

garantindo que o investidor que pretender vir a ocupá-lo disporá exatamente das mesmas 

condições que teve a empresa Desfruta, na aquisição do Lote n.º 9, defendendo que, ainda 

que a Câmara Municipal tenha feito maus negócios ao adquirir os aludidos lotes por preços 

exagerados, não deverá manter preços considerados desproporcionados, sob pena de não 

ter pretendentes para esses lotes. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou a listagem dos preços praticados, por metro quadrado, na venda dos lotes 

do Parque Industrial, e entregou-a à deputada Teresa Cecília Coelho Carvalho. --------------- 

------ Concluiu, sublinhando estar muito disponível para receber contestações acerca das 

suas opções políticas, tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Municipal, não 

estando, no entanto, disponível para outro tipo de alusões. ------------------------------------------- 

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

apreciação deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, a quem foi concedida a palvra, 

observou que a Coligação “Unidos pelo Futuro”, por si representada na reunião da Câmara 

Municipal em que foi apreciado este assunto, entendeu manifestar a sua total concordância 

com a alienação do lote n.º 9, do Parque Industrial, através de ajuste direto, considerando 

que, por um lado, o mesmo não põe em causa o bem público, dispondo o Município ainda 
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do lote n.º 5 para alienação, e, por outro lado, está salvaguardado o investimento que a 

reaquisição do referido lote representou, através da respetiva garantia bancária. -------------- 

------ Tomou a palavra o deputado António Humberto Paiva Matos, começando por pedir 

que a Mesa da Assembleia Municipal solicite a colocação de som na sala, considerando 

que nos últimos lugares não é possível ouvir as intervenções. --------------------------------------- 

----- Agradeceu ao Senhor Presidente pela lisura e frontalidade com que explicou em que 

termos foi realizada a venda do Lote n.º 9, do Parque Industrial, e louvou o esforço da 

Câmara Municipal nesta venda, que favorecerá um setor crucial para a região, que é a 

produção da maçã, através de um investimento que proporcionará condições para a 

conservação de parte da mesma. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Jorge Mota dos Santos manifestou a sua admiração por um lote do Parque 

Industrial ter sido readquirido pela Câmara Municipal por € 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil euros), e por a deputada Teresa Cecília Coelho Carvalho não ter voltado a interpelar o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal acerca desta situação, que considera ser um caso 

de polícia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Paiva Matos, observou que, normalmente, não há problemas de audição na sala onde 

decorrem as sessões, crendo que estes se verificaram devido às obras que estão a 

decorrer no edifício, ressalvando, ainda assim, que, caso se entenda necessário, se 

procurará uma solução para melhorar a qualidade do som. ------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Lote n.º 9, do Parque Industrial, observou que os maus negócios não 

podem pôr em causa o futuro e reiterou os seus parabéns ao Senhor Presidente da 
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Câmara Municipal pela venda do mesmo, defendendo, a propósito da sua reaquisição, que 

o que está em causa é se não houve violação do Regulamento, por não ter sido evitada a 

especulação do seu preço. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Teresa Cecília Coelho Carvalho sublinhou que as sessões da Assembleia 

Municipal se deverão reger por educação e bom senso, e explicou que não questionou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre os termos em que decorreu a reaquisição 

do referido lote, considerando que a mesma não ocorreu durante a sua governação. --------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal defendeu que não vale a pena colocar 

interrogações sobre as opções que foram tomadas no passado, tendo assumido as 

posições que entendeu sobre a referida reaquisição, enquanto vereador, no momento 

próprio. Posto isto, sublinhou que vendeu o referido lote ao preço que lhe foi possível, 

tendo, na respetiva negociação, sido confrontado com o facto de, nos municípios vizinhos, 

serem praticados preços muito inferiores e de, em Armamar, onde a empresa Defruta tem 

um armazém, ou em Sernancelhe, haver disponibilidade para a cedência gratuita de um 

lote para este investimento de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros). Acrescentou que é 

obrigação do Município criar condições para que as empresas aumentem a sua capacidade 

de frio, em resposta às necessidades, não só das mesmas, como também dos produtores 

locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que uma empresa, tendo em vista a expansão da sua atividade, adquiriu o 

lote da empresa Mundo Rochas e irá adquirir o lote n.º 10 ou 10-A do Parque Industrial à 

Câmara Municipal, onde, em princípio, serão instaladas mil e duzentas toneladas de frio. 

Acrescentou que o aludido lote será alienado por € 3,75 (três euros e setenta e cinco 
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cêntimos), o metro quadrado, considerando que esse foi o preço a que a mesma empresa 

adquiriu o lote onde se instalou há alguns anos, para instalação de duas mil e quinhentas 

toneladas de frio. Informou, ainda, que a Câmara Municipal se disponibilizou a ceder mais 

área àquela empresa, nas mesmas condições, de modo a que a mesma amplie a sua 

atividade e se mantenha neste Concelho, considerando que este investimento representa 

postos de trabalho, instalações de frio para os produtores locais e desenvolvimento para o 

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

----- Ressaltou que está à espera de uma ampliação do Parque Industrial que irá custar ao 

Município entre € 15,00 (quinze euros) e 20,00 (vinte euros), o metro quadrado, valor muito 

superior ao que, de acordo com o regulamento, se disponibiliza a vender os respetivos 

lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ainda que considere que o Regulamento do Parque Industrial em vigor não impediu, 

até ao momento, o Município de tomar as decisões que entendeu, no atinente às formas de 

adjudicação e de relacionamento com as empresas, manifestou a sua disponibilidade para 

proceder a alguma alteração ao mesmo, que se entenda necessária. ----------------------------- 

----- A propósito da intervenção do Senhor deputado António Humberto Paiva Matos, 

informou que estão a decorrer investimentos em Moimenta da Beira que criam condições 

para cerca de dez mil toneladas de frio, uma resposta que ainda não é suficiente, 

considerando que a região necessita de trinta mil toneladas de frio, sendo dever deste 

Município criar as condições necessárias para este investimento. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, 

ressaltou que a Assembleia Municipal deve centrar-se no que é importante para o 
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Concelho, defendendo que seria mais útil estar a debater condições favoráveis que atraiam 

investimentos para o Município e não os preços que são praticados na venda dos lotes do 

Parque Industrial. Assim, acreditando que, quando se defendem as empresas, estão a 

defender-se as pessoas, afirmou que se devia ponderar, num futuro próximo, a oferta de 

terrenos aos empresários, desde que assegurada a criação de postos de trabalho, sujeita a 

reversão caso o investimento não se revele rentável e não à prestação de uma garantia 

bancária, considerando que a mesma representa custos para as empresas. -------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a sua concordância com o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, quanto à 

necessidade de este Órgão se centrar nas questões do emprego, da competitividade e das 

empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho Cristiano esclareceu que não 

identificou nenhuma oposição ao investimento por parte de qualquer força partidária, tendo 

apenas sido solicitados e prestados esclarecimentos quanto às formas de alienação dos 

lotes do Parque Industrial. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Seis, do Período da Ordem do Dia, que visa a apreciação 

da proposta de verticalização com vista à operação da gestão integrada dos sistemas em 

alta e em baixa, pela Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD). -------------------------- 

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

procedesse à apresentação do presente ponto. ---------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por observar que a problemática em 

causa tem sido abordada em sede de reunião de Câmara e em reuniões tidas com diversos 
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órgãos e que a informação disponibilizada ainda será objeto de alterações, não se 

conhecendo as condições finais para a aludida verticalização. Ainda assim, informou 

considerar importante, neste momento, explicar à Assembleia Municipal o que está em 

causa, tendo em conta que haverá um momento em que a mesma terá de decidir se adere 

à referida verticalização, que terá implicações a longo prazo. Ressaltou a necessidade de o 

Município ser prudente no processo de tomada de decisão, considerando que qualquer 

opção representa riscos e impactos que vão muito para lá do tempo de governação dos 

atuais eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a complexidade desta temática e a dificuldade de se fazer uma apreciação 

rápida e rigorosa de toda a informação que lhe é inerente, informou que concebeu uma 

apresentação que sintetiza a mesma, com os objetivos de dar a conhecer melhor a 

realidade da área do abastecimento de água e águas residuais no Município, de dialogar 

sobre os problemas e contribuir para a formação de uma decisão sobre o processo de 

verticalização. Acrescentou que a referida apresentação está divida em três secções, 

designadamente o conceito dos fornecimentos de água e de tratamento das águas 

residuais em alta, a situação do Município de Moimenta da Beira e o que é que se propõe 

numa parceria de verticalização. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Explicou que a rede em alta representa a colocação da água nos depósitos do 

Município e que a rede em baixa representa a sua distribuição, a partir dos referidos 

depósitos, até aos destinos do fornecimento. Acrescentou que a gestão da rede em alta é 

atualmente realizada pela ATMAD, integrada pelo Estado Português, através das Águas de 
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Portugal, e por trinta e um municípios, incluindo o de Moimenta da Beira, que têm a minoria 

do capital, e que a rede em baixa é gerida atualmente pela Câmara Municipal. ----------------- 

----- Passou a apresentar os elementos cronológicos respeitantes ao aludido processo, 

começando por observar que, no ano de dois mil e um, a Câmara Municipal aprovou a 

adesão ao Sistema Multimunicipal Sistema de Abastecimento de Água e de Saneamento 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e respetiva Sociedade Concessionária e a Assembleia 

Municipal aprovou o pedido de autorização (proveniente da Câmara Municipal) para 

integração do Município na Sociedade Concessionária da Exploração e Gestão do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Acrescentou que, ainda no mesmo ano, se percebeu que poderia não ser viável 

manter este sistema dual, em que a ATMAD coloca a água nos depósitos e o Município 

gere a sua distribuição, tendo a Câmara Municipal, à semelhança da maioria dos 

municípios, aprovado a assinatura de um protocolo para estudar a adesão ao sistema em 

baixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que, em dois mil e dois, a ATMAD informou que foi adjudicado o estudo 

preliminar que pretendia estudar a viabilidade legal e técnica da constituição de um sistema 

de gestão das águas em baixa, cujo resultado o Município não teve conhecimento. ---------- 

----- Observou que, em dois mil e seis, considerando como inevitável a interdependência 

funcional dos sistemas e as vantagens que poderiam advir de uma gestão integrada, a 

Câmara Municipal deliberou autorizar a ATMAD a realizar os estudos e projetos de 

abastecimento de água e de águas residuais em baixa, bem como uma avaliação do 
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respetivo património de saneamento básico, cujas condições de aceitação seriam 

pormenorizadas em protocolo a estabelecer. -------------------------------------------------------------- 

----- Informou que, em dois mil e sete, a Câmara Municipal deliberou autorizar a ATMAD a 

realizar um plano director municipal de abastecimento de água e saneamento e indicou um 

técnico do Município para integrar a respetiva equipa de trabalho. ---------------------------------- 

----- Relativamente à parceria para investimentos em baixa, observou que a Câmara 

Municipal, em junho de dois mil e nove, deliberou aguardar a inventariação do plano de 

investimentos a concretizar na área do Município e as implicações na tarifa, e que, em 

agosto do mesmo ano, evoluiu quanto à sua posição, tendo deliberado manifestar 

disponibilidade para vir a integrar o contrato de parceria pública, autorizando o seu 

Presidente a proceder à assinatura do respetivo protocolo, posição que provavelmente se 

deveu ao facto de, naquela altura, ser exigida uma tomada de posição para encerramento 

desta problemática nos próximos meses. ------------------------------------------------------------------ 

----- Reconheceu que, no mandato anterior, deveria ter levado a cabo alterações que se 

afiguram necessárias no sistema de abastecimento, não o tendo feito, por um lado, devido 

ao facto de as mesmas serem de difícil execução e, por outro lado, devido à constante 

expectativa de que a verticalização iria avançar e que, a ocorrer, faria com que o Município 

perdesse este investimento sem ver com ele melhoradas as condições de remuneração 

dos seus ativos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que, a partir daquela altura, conquanto tenham decorrido muitas reuniões, 

o único avanço que este processo teve foi em dezembro de dois mil e treze, quando a 

ATMAD solicitou que este Município se pronunciasse sobre a sua disponibilidade em 
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integrar o processo de verticalização da gestão e operação integradas dos sistemas em 

alta e em baixa, até ao dia trinta daquele mês, tendo a Câmara Municipal deliberado 

disponibilizar-se para acompanhar o referido processo, deixando para mais tarde a tomada 

de decisão, após ter conhecimento mais pormenorizado de todos os elementos desta 

proposta, que, naquele momento, eram muito vagos e não permitiram uma tomada de 

decisão mais consciente das respetivas implicações. --------------------------------------------------- 

----- Observou que o contrato de concessão celebrado com a ATMAD, respeitante à rede 

em alta, celebrado em outubro de dois mil e um, contém cláusulas muito penalizadoras 

para o Município, particularmente a 16.º, que determina o pagamento, num primeiro 

período da concessão, que representa vários anos, de um determinado valor pelo 

abastecimento de água e pelo tratamento de águas residuais, atualizado anualmente de 

acordo com o índice de inflação, independentemente dos consumos verificados. Ressaltou 

que esta cláusula veio a revelar-se muito ruinosa para muitos municípios, tendo muitos 

deles interposto ações judiciais, alegando a sua ilegalidade. ----------------------------------------- 

----- Apresentou um resumo da faturação da ATMAD, ressaltando que, no ano passado, 

foram faturados em águas € 616.789,78 (seiscentos e dezasseis mil, setecentos e oitenta e 

nove euros e setenta e oito cêntimos), em águas residuais € 548.387,74 (quinhentos e 

quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos) e em juros 

€ 153.233,09 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e três euros e nove cêntimos), 

o que representa o total de € 1.318.410,61 (um milhão, trezentos e dezoito mil, 

quatrocentos e dez euros e sessenta e um cêntimos) e, em média, uma despesa mensal de 
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€ 109.897,55 (cento e nove mil, oitocentos e noventa e sete euros e cinquenta e cinco 

cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que as tarifas praticadas nos serviços de águas apresentam acentuadas 

discrepâncias entre sistemas, praticando a ATMAD tarifas superiores à média das Águas 

do Norte e 35% superiores à média nacional, cobrando, por metro cúbico de água, € 0,75 

(setenta e cinco cêntimos), enquanto, por exemplo, as Águas do Douro e Paiva cobram € 

0,45 (quarenta e cinco cêntimos). Perante a injustiça que esta situação representa, 

observou que, de há quatro anos a esta parte, é discutida a possibilidade de haver uma 

fusão de sistemas, cuja dimensão permitiria a adoção do FETA (fundo de equilíbrio tarifário 

de água), um tarifário, considerado equilibrado, ainda que ligeiramente superior à média 

nacional, de acordo com o qual se pagariam pelas águas € 0,50 (cinquenta cêntimos) e 

pelo tratamento de resíduos € 0,53 (cinquenta e três cêntimos). Observou que a adoção 

deste tarifário FETA permitiria uma redução de € 1.334.193,97 (um milhão, trezentos e 

trinta e quatro mil, cento e noventa e três euros e noventa e sete cêntimos) na faturação 

deste Município neste setor, entre dois mil e sete e dois mil e treze. Informou que, nas 

reuniões tidas com as Águas de Portugal, a entidade que tutela a ATMAD, foi manifestada 

concordância com este tarifário e a vontade de, quando for possível a sua aprovação, ser 

descontada da faturação o diferencial entre o mesmo e o tarifário atualmente praticado, no 

que, infelizmente, não acredita. Informou, ainda, que há um conjunto de municípios que 

atualmente pagam apenas de acordo com o tarifário FETA e não de acordo com o que lhe 

é faturado, o que leva a que tenham ações em tribunal, injunções e outras ações para o 

pagamento do respetivo diferencial. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- Acrescentou que, ainda que a ATMAD esteja a praticar a tarifa mais alta do País, o 

respetivo sistema de abastecimento é cada vez mais insustentável, devido à sua pequena 

dimensão e dispersão e ao facto de ter sido sobredimensionado quando se projetou, 

contando com uma população que já não existia naquele momento e, ainda, com o seu 

crescimento, quando, na realidade, ela tem vindo a decrescer. Posto isto, informou 

considerar a solução que referiu de fusão de sistemas na região Norte inevitável, que 

provocará um ligeiro aumento das tarifas nos locais com mais população e uma diminuição 

significativa das tarifas nos locais onde há menos população. A propósito, comunicou que, 

há poucos dias, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) decidiu 

reprovar a proposta de fusão lhe f oiapresentada, alegando que a mesma não possibilita a 

redistribuição de todos os ganhos de escala que lhe estão associados, isto é, não revertem 

a favor dos consumidores todos os ganhos conseguidos através da aludida fusão. ------------ 

----- Numa alusão aos fluxos financeiros com a ATMAD, observou que o Município, no ano 

de dois mil e onze pagou € 417.961,08 (quatrocentos e dezassete mil, novecentos e 

sessenta e um euros e oito cêntimos), no ano de dois mil e doze pagou € 494.003,60 

(quatrocentos e noventa e quatro mil, três euros e sessenta cêntimos), e no ano de dois mil 

e treze, conseguiu pagar € 1.006.946,50 (um milhão, seis mil, novecentos e quarenta e seis 

euros e cinquenta cêntimos), devido ao PAEL. Acrescentou que, com a faturação, por 

metro cúbico, de € 0,75 (setenta e cinco cêntimos) por água e de € 0,81 (oitenta e um 

cêntimos) por saneamento, após PAEL, o Município fica com uma dívida à ATMAD de € 

2.102.352,50 (dois milhões, cento e dois mil, trezentos e cinquenta e dois euros e 
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cinquenta cêntimos) que, com o tarifário FETA, seria de € 768.158,53 (setecentos e 

sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito euros e cinquenta e três cêntimos). --------------- 

----- Observou que o Município apenas pede que a sua população pague pela água e pelo 

saneamento o mesmo que paga o resto do país, ainda que a lei estipule que as pessoas 

devem pagar por estes serviços uma determinada percentagem do seu rendimento que, 

nesta região, representa apenas cerca de 60% do rendimento médio nacional. ----------------- 

----- Explicou que, para efeitos de liquidação da dívida com a ATMAD, é utilizada a receita 

cobrada neste setor aos munícipes e, se possível, mais alguma, que não poderá ser 

significativa enquanto não estiverem supridos alguns dos compromissos de médio e longo 

prazo do Município. Ainda nesta senda, informou que está a estudar a possibilidade legal 

de o Município, após entregar os valores previsto no PAEL, planear o pagamento da dívida 

à ATMAD através da cessão de créditos ao mercado de curto prazo, considerando que o 

mesmo oferece soluções que representam metade dos juros que vão sendo acordados 

com aquela empresa, que se situam na ordem dos 7%. ----------------------------------------------- 

----- Relativamente ao tarifário aplicado pelo fornecimento de água, observou que o mesmo 

tem uma componente fixa, que corresponde a uma tarifa de disponibilidade, que é de € 

1,21 (um euro e vinte e um cêntimos), para os consumidores domésticos, e uma 

componente variável, dependente do escalão de consumo. ------------------------------------------ 

----- Observou que, durante os últimos sete anos, a Câmara Municipal manteve o valor das 

tarifas de águas e a ATMAD aumentou os seus preços de abastecimento de água em 

32,01%, um aumento muito significativo, principalmente por ocorrer durante anos de crise, 

que nem sequer permitiu a estabilização financeira daquela empresa. ---------------------------- 
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----- Relativamente à compra de água à ATMAD, no ano de dois mil e treze, informou que o 

Município adquiriu cerca de 823.000 m3 de água, pelo valor de € 616.789,77 (seiscentos e 

dezasseis mil, setecentos e oitenta e nove euros e setenta e sete cêntimos). ------------------- 

----- No atinente à venda da água fornecida pela ATMAD, no mesmo ano, comunicou que o 

Município vendeu cerca de 259.000 m3 a duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e 

noventa contadores, que correspondem a 59,92% do total dos seus 

consumidores/contadores, o que representa 63% do total do volume vendido, por € 

244,219,63 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezanove euros e sessenta e 

três cêntimos), que representa 64% do valor total faturado. Observou que, através dos 

referidos valores, se identificam perdas na ordem dos 69% em volume e 63% em valor, 

devidas, principalmente, a muito consumo de água que não passa nos contadores e a 

fugas na rede, cuja reparação e necessário reabastecimento são assegurados por um 

piquete permanente, praticamente o único serviço que ainda recebe por horas 

extraordinárias de trabalho. Acrescentou que a média de perdas verificada nos sistemas de 

abastecimento é elevada em todos os municípios, sendo que os mais eficientes 

apresentam níveis de perdas na ordem dos 30%, que seriam um bom objetivo para este 

Município, considerando que as operações de eficiência que pretendam superar estes 

níveis se revelam muito onerosas. Posto isto, reiterou a necessidade de, caso o Município 

adira à verticalização destes serviços, ser criada eficiência no sistema e serem praticadas 

tarifas mais sustentáveis, sem prejuízo de se poderem adotar medidas de proteção às 

famílias e empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Observou que há um conjunto de localidades que não são abastecidas pelas ATMAD, 

mas sim pelas captações do Município, que representaram 40,08% do total do número de 

contadores, 37% do volume total e 36% do valor recebido, em dois mil e treze. ---------------- 

----- Relativamente à venda da água total, informou que foram abastecidos oitenta e cinco 

mil e oitenta e nove contadores, foram vendidos 408.868 m3, o que representou € 

381.494,95 (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e noventa 

e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No atinente às águas residuais, observou que lhe é aplicado também o mesmo tarifário 

há cerca de sete anos, constituído também por uma componente fixa, no valor de € 1,21 

(um euros e vinte e um cêntimos), para os consumidores domésticos, e, considerando que 

não existe nenhum contador à saída de cada instalação, o valor da componente variável é 

calculado com base na quantidade de água consumida, correspondendo a € 0,06 (seis 

cêntimos), por metro cúbico. Acrescentou que a prática do tarifário de 0,81 (oitenta e um 

cêntimos), por metro cúbico, pela ATMAD, provoca um défice altíssimo, sublinhando a 

necessidade de se caminhar para soluções mais justas e, de preferência, financeiramente 

equilibradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que o serviço de tratamento das águas residuais, prestado pela ATMAD, 

sofreu um aumento, de dois mil e quatro a dois mil e treze, de 57,47%, de acordo o que foi 

previsto na parceria. Identificou, então, as três grandes causas para o desequilíbrio 

financeiro do Município nesta área, designadamente as perdas verificadas, a prática de 

tarifas muito elevadas e a aplicação de aumentos muito elevados nas mesmas. --------------- 
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-----Relativamente aos serviços de águas residuais, informou que a ATMAD faturou a este 

Município, no ano de dois mil e treze, 678.813 m3, pelo valor de € 548.432,78 (quinhentos e 

quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois euros e setenta e oito cêntimos), quando 

recebeu deste serviço apenas € 67.641,29 (sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e 

um euros e vinte e nove cêntimos) e pelo serviço prestado nas outras estações de 

tratamento, que não são deste sistema, € 36.360,10 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta 

euros e dez cêntimos), verificando-se, portanto, uma perda em águas residuais, de quase € 

500.000,00 (quinhentos mil euros), por ano. Explicou que o referido valor faturado pela 

ATMAD, por serviços de águas residuais, em dois mil e treze, corresponde ao somatório 

das despesas verificadas em cada uma das estações de tratamento de águas e resíduos 

(ETAR’S) geridas por aquela empresa, que correspondem a pouco mais de metade do 

Concelho, designadamente a ETAR de Moimenta da Beira, cuja despesa foi de € 

203.608,27 (duzentos e três mil, seiscentos e oito euros e vinte e sete cêntimos), a ETAR 

de Alvite, cuja despesa foi de € 48.057,45 (quarenta e oito mil, cinquenta e sete euros e 

quarenta e cinco cêntimos), a ETAR do Vilar, cuja despesa foi de € 164.373,48 (cento e 

sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e três euros e quarenta e oito cêntimos), a ETAR 

de Leomil /Beira Valente, cuja despesa foi de € 98.600,12 (noventa e oito mil, seiscentos 

euros e doze cêntimos), e a ETAR de Arcas, cuja despesa foi de € 30.159,05 (trinta mil, 

cento e cinquenta e nove euros e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------ 

----- Explicou que as ETAR’s estão preparadas para tratar uma determinada quantidade de 

efluentes, calculada em função da população que servem, acrescida de uma determinada 

margem, no entanto, nos meses em que chove muito, esta quantidade aumenta dez a vinte 
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vezes, devido às águas pluviais, muitas das quais ligadas a condutas de águas residuais, 

um erro de sistema que necessita de tempo e investimento para ser reparado. Ainda assim, 

observou que, nesses meses, o fluxo é tão grande que não necessita ser tratado o que não 

inibe a ATMAD de cobrar o seu tratamento, a preço de ouro, pelo que tem estado a tentar 

negociar no sentido daquela empresa não aumentar o valor do tratamento nesses meses, 

ponderando recorrer à via judicial caso não tenha sucesso nestas negociações. --------------- 

----- Lembrou que foi celebrado um acordo de cedência das referidas estações com a 

ATMAD, que, por sua vez, fez nelas algumas intervenções, à exceção da ETAR de Alvite, 

que era nova quando, em dois mil e seis, foi transferida para aquela empresa. A propósito 

deste negócio, observou que as instalações da ETAR de Alvite, que representaram para 

aquela empresa, no ano passado, uma faturação de cerca de € 48.000,00 (quarenta e oito 

mil euros), foram adquiridas pela ATMAD por apenas € 33.000,00 (trinta e três mil euros), 

pagos durante toda a concessão, a 3% ao ano, com o fundamento de que as mesmas, 

ainda que tenham custado cerca de € 170.000,00 (cento e setenta mil euros) foram 

comparticipadas, por fundos comunitários, em cerca de € 140.000,00 (cento e quarenta mil 

euros), não tendo sido levado em conta que o Município para fazer essa obra, que era seu 

património, tomou essa opção e, com ela, abdicou da possibilidade de realizar outros 

investimentos, chamando a atenção dos digníssimos deputados para o facto de, na 

verticalização, vir a acontecer uma situação semelhante. ---------------------------------------------- 

----- Relativamente ao fornecimento de água, considerando que 93% dos clientes do 

Município são domésticos, dos quais 66% apresentam consumos dentro dos primeiros dois 

escalões, até 15 m3, ressaltou a necessidade de qualquer medida de regularização tarifária 
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incidir muito neste universo, não sendo viável, nem, do seu ponto de vista, desejável, o 

aumento das tarifas às empresas para este efeito. Observou, ainda, que se verifica que 

29,72% do aludido universo não apresenta consumo, crendo admitir que a larguíssima 

maioria se trata de consumidores que estão ausentes, não excluindo a possibilidade de 

haver consumos que não são registados. ------------------------------------------------------------------ 

----- Apresentou uma desagregação respeitante à aquisição de água para cada um dos 

locais de abastecimento, correspondentes a pontos de entrega distintos dos da ATMAD, 

bem como uma estimativa dos custos que estão fora da aquisição à ATMAD, observando 

que, em dois mil e treze, em eletricidade para as bombas de água foram gastos € 

61.824,64 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro euros e sessenta e quatro 

cêntimos), com pessoal afeto às águas foram gastos € 71.438,73 (setenta e um mil, 

quatrocentos e trinta e oito euros e setenta e três cêntimos), em combustíveis € 4.970,78 

(quatro mil, novecentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos), em análises de águas € 

8.260,21 (oito mil, duzentos e sessenta euros e vinte e um cêntimos), entre outros. ----------- 

----- Resguardou que os dados respeitantes a cada uma das localidades não são 

destinados a fazer comparações de gastos entre as mesmas, mas sim a viabilizarem 

decisões devidamente fundamentadas com a informação que está a apresentar. -------------- 

----- Numa demonstração de resultados das águas e águas residuais, observou que, no ano 

de dois mil e treze, o Município teve de gastos, a faturação da ATMAD, no valor de € 

1.253.048,16 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, quarenta e oito euros e 

dezasseis cêntimos), outros custos, que já mencionou, no total de € 274.623,83 (duzentos 

e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três euros e oitenta e três cêntimos), em 
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encargos de cobrança € 46.245,10 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco euros 

e dez cêntimos), e em rendimentos € 485.496,04 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e noventa e seis euros e quatro cêntimos), que corresponde a um défice de € 

1.088.421,06 (um milhão, oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um euros e seis 

cêntimos), dos quais € 515.779,79 (quinhentos e quinze mil, setecentos e setenta e nove 

euros e setenta e nove cêntimos), em águas, e € 572.641,26 (quinhentos e setenta e dois 

mil, seiscentos e quarenta e um euros e vinte e seis cêntimos), em águas residuais. ---------- 

----- Relativamente aos encargos de cobrança, observou que são cobrados ao Município 

custos unitários pela cobrança dos recibos, por diversas entidades, sendo os mesmos de € 

0,26 (vinte e seis cêntimos) nos SIBS (multibanco), através dos quais são pagos 19% dos 

recibos, de € 0,69 (sessenta e nove cêntimos) nos CTT, onde são regularizados 30% dos 

recibos, de € 0,50 (cinquenta Cêntimos) na CGD, que regulariza 28% dos recibos, de € 

0,12 (doze cêntimos) no BPI, que cobra 12% dos recibos, de € 0,74 (setenta e quatro 

cêntimos) no BCP, através do qual são pagos 6% dos recibos, e que na CCAM, onde são 

regularizados 5% dos recibos, não são cobrados quaisquer encargos. ---------------------------- 

----- Informou que existe um contrato entre este Município e os CTT, que abarca, além da 

cobrança unitária dos recibos, um serviço que engloba toda a roupagem dos recibos e a 

sua distribuição, cuja última renegociação permitiu uma dedução de 55% dos respetivos 

custos. Ainda assim, observou que este serviço já não representa ganhos substanciais, e 

que o Município terá brevemente equipamentos e meios que tornarão os serviços internos 

mais capazes de fazer este trabalho, opção que terá de ponderar, caso não se verifique a 

verticalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Passando a uma abordagem da legislação que regula este setor, informando que a 

ERAR, de acordo com a alínea d), do n.º 1, do artigo 5.º, do seu Estatuto, assegura a 

regulação económica das entidades gestoras, garantindo a prática de preços que, num 

ambiente de eficiência e eficácia na prestação do serviço, permitam assegurar a viabilidade 

económica e financeira dessas entidades, competindo-lhe, também, de acordo com a 

alínea g), do mesmo artigo, supervisionar e avaliar as tarifas e os outros aspetos 

económico-financeiros de entidades gestoras, nomeadamente emitindo pareceres, 

propostas e recomendações, que, normalmente são no sentido de serem subidas as 

tarifas. Acrescentou que o Orçamento de Estado deste ano confere o privilégio creditório às 

entidades gestoras dos sistemas multimunicipais relativamente às dúvidas vencidas desde 

o dia um de janeiro de dois mil e doze, ou seja, é conferida a estas entidades a 

possibilidade de executarem, com privilégios creditórios, essas dívidas. Informou que a Lei 

n.º 73/2013, estipula que os credores poderão reclamar, junto da DGAL, dívidas 

reconhecidas pelas autarquias locais ou com sentença transitada em julgado, podendo esta 

entidade reter, até 20%, do valor global do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF). 

Acrescentou que o mesmo diploma legal determina que os preços praticados têm de gerar 

um sistema autossustentável. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Antes de passar à apresentação do projeto de parceria, começou por ressalvar que 

poderá haver uma ou outra incorreção na leitura que fez dos dados, considerando a sua 

complexidade, ainda que se tenha esforçado no sentido de isso não se verificar. -------------- 
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----- Comunicou que, considerando que o sistema em alta é insustentável, apresentando 

um volumoso passivo, e que o sistema em baixa provoca constrangimentos às autarquias 

locais, é proposta uma parceria que permita a criação de um sistema sustentável. ------------ 

----- Informou que, dentro do conjunto de Municípios que fazem parte das duas 

comunidades intermunicipais, observou que alguns têm sistemas de captação próprios, 

designadamente Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Penedono, Carrazeda de Ansiães, 

Vimioso e Miranda do Douro, constando, ainda assim, desta proposta de parceria. Há, 

também, um conjunto de municípios que dizem que não querem aderir à referida parceria, 

designadamente Vinhais, Bragança, Valpaços, Boticas, Ribeira de Pena, Vila Real, Vila 

Flor, Mogadouro e Resende. Acrescentou que houve um conjunto de municípios que não 

afastou a possibilidade de integrar a referida parceria, designadamente Montalegre, 

Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Murça, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alijó, Sabrosa, 

Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio, Lamego, Armamar, Tarouca, 

Moimenta da Beira, Sernancelhe, Tabuaço, São João da Pesqueira, Vila Nova de Foz Côa, 

Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Alfandega da Fé e Moimenta da Beira. 

Observou que as redes de Moimenta da Beira representam 1,829% do capital total da 

parceria, que se estimam em 160Km de água e 123Km de redes de saneamento, ainda 

que sejam valores muito falíveis, não havendo uma forma eficiente para proceder ao seu 

cálculo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda que haja tentativas da ATMAD no sentido de trazer outros municípios para esta 

parceria, comunicou que está a ser estudada a viabilidade de que a mesma seja 

constituída com o conjunto de municípios que não afastou essa possibilidade. ----------------- 
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----- Observou que, admitindo-se a fusão das quatro empresas, onde se inclui a ATMAD, 

em alta, nas Águas do Norte, que tudo indica que acontecerá, a parceria deixaria de ser 

para uma fusão, mas sim para se passar a realizar uma gestão em baixa, comprando-se a 

água a uma entidade terceira, que são as Águas do Norte. Acrescentou que esta versão 

não é assumida pela ATMAD, em nenhum dos seus documentos, defendendo aquela 

empresa que propõe uma verdadeira verticalização, com o que não concorda, 

considerando que, mesmo que não se verifique a fusão das quatro empresas que referiu, o 

que acontecerá na prática serão duas fusões, uma fusão nas águas em alta, fazendo as 

Águas do Norte, que permitiriam tarifas muito mais baixas, e uma fusão da ATMAD 

(entidade gestora da parceria) com os municípios para, em conjunto, gerirem as águas em 

baixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Explicou que o que está em causa é uma parceria do Estado, que é representado na 

ATMAD, pelas Águas de Portugal, com os Município, através da qual se cria uma entidade 

gestora da parceria (EGP) e se constitui uma comissão de parceria investida de poderes de 

fiscalização, autorização, aprovação e suspensão dos atos da EGP, que considera que, em 

última instância, serão do Estado, considerando que o mesmo detém a maioria do capital, o 

que lhe tem permitido, por exemplo, ao longo destes anos, contra a vontade dos 

municípios, quase os seus únicos clientes, efetivar elevados aumentos tarifários. Ainda 

assim, informou que a referida proposta de parceria refere que, enquanto não houver 

entendimento quanto ao aumento de tarifas, é aplicado um aumento no valor da inflação e 

recorre-se, para este efeito, a uma decisão arbitral de um tribunal arbitral ou de árbitros de 

consenso entre as partes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Explicou que se propõe a cedência das redes de infraestruturas deste Municípios à 

ATMAD, em troca de uma retribuição anual que corresponde a apenas 1,5% do volume de 

negócios ao ano, levando-se em linha de conta o investimento feito dentro da parceria e 

amortizando-se, ainda, todos os investimentos que as respetivas redes beneficiem, o que 

fará, já à partida, com que um conjunto de municípios não receba nenhuma retribuição 

pelas suas infraestruturas, por as mesmas valerem menos do que os investimentos de que 

serão alvo, como se elas não estivessem a funcionar. -------------------------------------------------- 

----- A propósito, informou que, no âmbito desta parceria, quando o valor da água for 

quadruplicado, a ATMAD propõe-se atribuir ao Município remunerações anuais que rondam 

os € 30.000,00 (trinta mil euros), o que corresponde a uma receita de € 240.521,50 

(duzentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e um euros e cinquenta cêntimos), tendo 

executado, com muita prudência, um exercício cuja leitura solicita que seja feita com 

alguma cautela, de acordo com o qual, uma aplicação financeira de € 10.000.000,00 (dez 

milhões de euros), um valor muito inferior ao que valem as referidas redes, remunerada a 

2,75%, permitiria uma remuneração anual de cerca de € 300.000,00 (trezentos mil euros). - 

----- Posto isto, sublinhou que, para que o Município encare a hipótese de aderir à parceria, 

a retribuição tem de ser aumentada, sem que esse aumento tenha efeitos nas tarifas 

aplicadas aos nossos munícipes. Ressaltou, também, a questão de solidariedade que 

levanta o facto de os estudos referirem que, nos municípios mais pequenos, o custo poderá 

chegar a € 7,00 (sete euros), por metro cúbico, defendendo que a aludida parceria não 

pode representar prejuízos evidentes para nenhum dos municípios. A título de comparação, 

lembrou que as empresas de energias eólicas pagam aos municípios uma renda de 2,5% 
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sobre o volume de negócios, apenas para ocuparem um território municipal, pagam rendas 

aos respetivos proprietários e oferecem, ainda, um conjunto de outras contrapartidas, 

enquanto nesta parceria os municípios não só permitem o uso do seu território, como a 

entrega das suas redes, que se encontram em funcionamento, a entrega dos seus clientes, 

e, no caso deste Município, praticamente a quadruplicação do tarifário praticado, em cinco 

anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Observou que há a ideia de que se está a entregar um negócio ruinoso, que, neste 

Município, após o PAEL, ainda representa um défice de € 2.000.000,00 (dois milhões de 

euros), devido às elevadas taxas de juro aplicadas, ressalvando, no entanto, que o mesmo, 

desde que devidamente intervencionado, poderá tornar-se num negócio muito atrativo e 

lucrativo. Explicou que, para este efeito, é necessário um conjunto de medidas, que 

poderão passar pelo aumento para o triplo das tarifas, pelo investimento em uma equipa de 

eficiência, pela adoção de campanhas que sensibilizem a população e a informe das 

consequências para consumos ilegais, entre outras, que garantam a criação de proveitos 

suficientes para uma eficiente manutenção da qualidade nas redes municipais, que, 

naturalmente, se vão deteriorando e precisam ser intervencionadas. Neste sentido, 

defendeu que a melhor solução, ainda que não esteja em cima da mesa, passaria por este 

Município se associar a outros municípios para realizar a gestão das águas em baixa, de 

forma aos mesmos se defenderem mutuamente e não se associarem à ATMAD. Explicou 

que, com esta parceria, os municípios ganhariam escala e, com ela, voz para defenderem 

os seus interesses e lutarem contra uma eventual concorrência desleal, traduzida na 

exclusividade de fundos comunitários para as entidades verticalizadas, o que teme que 
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venha a acontecer, lembrando que viu reprovada a totalidade das candidaturas a fundos 

comunitários que fez para investimentos em baixa, no mandato anterior, lendo daí uma 

vontade de obrigar o Município à verticalização. Acrescentou que tem falado com os 

representantes dos municípios no sentido de lhes apresentar os benefícios desta parceria, 

tendo, no entanto, alguns deles manifestado apenas interesse em aderir, o mais 

rapidamente possível, à parceria proposta pelo Estado, com alguma razão, considerando 

que, nestes quatro anos de negociações, apenas têm vindo a acumular milhões de euros 

de défice. Observou, ainda, que uma parceria do Município de Moimenta da Beira, 

considerado médio, a este nível, apenas com municípios pequenos, não se afigura a 

melhor solução, uma vez que a rentabilização do sistema poderá revelar-se difícil, 

havendo, inclusive, estudos que defendem que os municípios mais pequenos devem 

praticar tarifas mais altas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à garantia dada na proposta de verticalização de integração do 

pessoal que trabalha neste setor, observou tratar-se de uma oferta que não tem expressão 

para este negócio, que envolve milhares de euros do Município. ------------------------------------ 

----- Defendeu que, caso este Município decida avançar para a verticalização, deverá 

negociar muito do que consta na proposta de parceria. Nesta senda, sublinhou a 

importância de ser exigida a atribuição de remunerações mais compensatórias pelas redes 

de infraestruturas. Defendeu que, dentro do mesmo espírito que leva a União Europeia a 

conceder mais tempo às regiões de convergência para que atinjam os níveis médios 

europeus, também deve ser exigido o alargamento do prazo de ajustamento à tarifa de € 

26,84 (vinte e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), por 10 m3, proposta para o equilíbrio 
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tarifário, de cinco para dez anos, de forma a ser amortizado o esforço individual, que, no 

caso deste Município, passaria de um aumento anual da tarifa mensal de 10 m3, de € 3,93 

(três euros e noventa e três cêntimos) para € 1,96 (um euro e noventa e seis cêntimos). 

Observou que o alargamento deste prazo, ainda que represente o pagamento, por mais 

tempo, de juros do desequilíbrio tarifário, mesmo por aqueles que já pagam uma tarifa 

superior, se justifica, considerando que cerca de metade dos municípios pratica tarifas 

muito baixas, em comparação à tarifa pretendida, tendo de praticar aumentos 

extremamente elevados. Defendeu, ainda, que, caso se avance para a verticalização, deve 

ser também exigida a adoção de uma cláusula tampão que estipule um teto máximo para 

os aumentos em cada consumo, que, por exemplo, em Moimenta da Beira, poderia 

corresponder a um aumento, por mês, de € 2,00 (dois euros) em 10 m3 na faturação de 

água e saneamento, que atualmente é de € 7,16 (sete euros e dezasseis cêntimos), 

aumento esse que permitiria o alcance do tarifário sustentável, em dez anos. ------------------- 

----- Conforme havia referido, há um conjunto de municípios que representa cerca de 

metade dos municípios envolvidos, que apresentam tarifas muito reduzidas, em 

comparação à tarifa de € 26,84 (vinte e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) pretendida, 

sendo que em Alfandega da Fé a mesma é de € 9,30 (nove euros e trinta cêntimos), em 

Castro Daire de € 6,50 (seis euros e cinquenta cêntimos), em Freixo de Espada à Cinta de 

€ 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), em Miranda do Douro de € 6,39 (seis euros e 

trinta e nove cêntimos), em Peso da Régua de € 7,20 (sete euros e vinte cêntimos), em 

Resende de € 8,00 (oito euros), em Sabrosa de € 5,75 (cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos), em Tabuaço de € 5,25 (cinco euros e vinte e cinco cêntimos), em Vila Flor de € 
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7,00 (sete euros), em Vila Nova de Poiares de € 5,65 (cinco euros e sessenta e cinco 

cêntimos), em Vila Nova de Paiva de € 8,52 (oito euros e cinquenta e dois cêntimos) e em 

Valença de € 9,85 (nove euros e oitenta e cinco cêntimos). Observou que a proposta de 

parceria prevê, para Vila Real, parcelas anuais de retribuição que rondam apenas € 

700.000,00 (setecentos mil euros), para um sistema que não apresenta nenhum défice e no 

qual já é praticada uma tarifa de € 25,22 (vinte e cinco euros e vinte e dois cêntimos), 

próxima à pretendida, pelo que aquele Município não manifesta interesse em aderir à 

mesma, mas sim em reduzir a sua tarifa. ------------------------------------------------------------------- 

------ Ressaltou, ainda, que todo o dinheiro que resultar das captações realizadas por esta 

empresa, cuja maioria do capital atualmente pertence ao Estado, mas que a seguir 

pertencerá a uma empresa qualquer, conforme está a acontecer com os resíduos, que no 

caso deste Município, com a tarifa proposta, representará cerca de € 2.000.000,00 (dois 

milhões de euros), por ano, sairá das economias locais, o que terá um impacto muito 

negativo nas mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um gráfico que demonstra que o aumento tarifário proposto, para 

consumos entre 5m3 e 10m3, na parceria fica abaixo do limite de 3% do salário médio dos 

agregados familiares, sugerido pela ERSAR, sendo que, em Moimenta da Beira, o mesmo 

representaria 1,5% do rendimento médio do agregado familiar, mas em Valença já 

representaria 2,04% deste rendimento. --------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que os tarifários propostos pela parceria são mais elevados do que aqueles 

que atualmente são praticados na região de Aveiro e na região do Noroeste. ------------------- 
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----- Informou que a parceria propõe realizar, no Município de Moimenta da Beira, até dois 

mil e dezoito, um investimento de € 196.794,00 (cento e noventa e seis mil, setecentos e 

noventa e quatro euros), que corresponde a um depósito de água em Leomil, a três 

remodelações nas infraestruturas de águas, sem grande expressão financeira, e a uma 

estação elevatória em Semitela, observando que também não será pelo investimento que o 

Município necessitará de aderir à aludida verticalização, considerando que tem investido 

em saneamento, por ano, um valor superior ao que lhe é proposto, sem qualquer tipo de 

comparticipação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro onde se verifica que a tarifa média proposta, durante os 

cinquenta anos de parceria, é de € 3,30 (três euros e trinta e três cêntimos), estimando-se 

que seja de € 2,68 (dois euros e sessenta e oito cêntimos), até dois mil e dezanove, e que 

a tarifa de equilíbrio seja atingida apenas em dois mil e trinta e oito. Observou que, entre os 

componentes que compõem a tarifa média, encontra-se o serviço em alta, que engloba a 

compra da água, em alta, e a contratação de serviços de resíduos, identificando-se aqui o 

pressuposto da fusão dos sistemas em alta, que ainda não se efetivou. Acrescentou que, 

pelos referidos serviços em alta, por metro cúbico, foi definido o preço de € 0,84 (oitenta e 

quatro cêntimos), um valor muito inferior ao tarifário FETA. Observou, ainda, que outro 

componente da aludida tarifa de equilíbrio é a retribuição aos municípios, que corresponde 

a € 0,09 (nove cêntimos), por metro cúbico, um valor que considera ultrajante. ----------------- 

----- Considerando que lhe pareceu ser da sua responsabilidade, informou que elaborou 

uma projeção sobre um cenário alternativo à parceria, pedindo a compreensão para uma 

eventual deficiência técnica, dado que a mesma foi realizada, conjuntamente com o senhor 
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Chefe da Divisão Económica e Financeira, nos finais dos seus dias de trabalho. Posto isto, 

observou que a aludida projeção partiu dos seguintes pressupostos: o equilíbrio das contas 

do Município em cinco anos, através de um aumento anual da tarifa mensal para 10 m3, de 

€ 1,97 (um euro e noventa e sete cêntimos), metade do aumento proposto pela parceria, o 

aumento em 20% das vendas em metros cúbicos e a redução em 20% das perdas, o que 

implica que, em cinco anos, o Município registe perdas de 30%. Explicou que o Município, 

dentro das condições atuais, chegará ao final do quinto ano com € 267.170,48 (duzentos e 

sessenta e sete mil, cento e setenta euros e quarenta e oito cêntimos) de défice, e, caso se 

admita que a fusão em alta faça baixar as tarifas para o tarifário FETA, de acordo com o 

qual se pagariam pelas águas € 0,50 (cinquenta cêntimos) e pelo tratamento de resíduos € 

0,53 (cinquenta e três cêntimos), o Município conseguiria ter um super ávido de 9%, 

correspondente a € 87.639,98 (oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove euros e 

noventa e oito cêntimos), desde que verificados os referidos pressupostos, cujo alcance se 

reveste de grande dificuldade. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminada a sua apresentação, ainda que não seja agora tomada nenhuma posição 

acerca da referida proposta de verticalização, solicitou que os senhores deputados reflitam 

sobre esta problemática, disponibilizando-se a abordá-la novamente, sempre que se 

entenda oportuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a opinião de que este Município 

deverá fazer tudo para não aderir à referida verticalização, que não se vislumbra ser uma 

boa solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Abriu uma ronda de inscrições para discussão do presente ponto. ---------------------------- 
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----- Tomou a palavra a deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa, começando por 

observar que as políticas seguidas nos últimos anos, em particular pelo atual governo, têm 

materializado a opção pela água como bem mercantilizável e não como direito humano 

fundamental. Acrescentou que, associado a este processo, tem vindo a ser instituído um 

conjunto crescente de taxas e encargos sobre os usos da água, com particular destaque 

sobre o consumo doméstico, potencialmente privatizável. Posto isto, defendeu que a 

estratégia governamental que está em curso, e que passa pela verticalização dos sistemas, 

na água, e pela subconcessão, e nos resíduos, por via da venda da EGF, visa expropriar 

as autarquias desta competência e do património associado. Observou que este caminho é 

rejeitado pela maioria da população, como demonstram todos os estudos de opinião 

efetuados sobre esta matéria, considerando que o mesmo conduzirá ao aumento inevitável 

e significativo das tarifas e à consequente privatização deste serviço de utilidade pública. --- 

----- Posto isto, manifestou a sua oposição em relação à referida verticalização de serviços, 

em nome da CDU, pelos motivos atrás descritos, e por considerar que o Concelho de 

Moimenta da Beira tem recursos hídricos abundantes e auto-suficientes, que poderão ser 

complementados com a construção de mais pequenas barragens destinadas ao 

abastecimento público e à agricultura, defendendo que a Câmara Municipal poderia optar, 

com outros municípios vizinhos, pela constituição de um Sistema Intermunicipal para a 

gestão da água de abastecimento público e dos efluentes domésticos. --------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado António Humberto Paiva Matos, começando por observar 

que houve sempre alguma resistência às atualizações tarifárias dos referidos serviços, 

assumindo que teria sido melhor proceder-se à sua atualização gradual, do que nos termos 
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agora propostos. A propósito, lembrou que, quando vereador, tinha apresentado cinco 

propostas de atualização dos tarifários de águas ao então Presidente da Câmara, tendo 

apenas três delas sido submetidas à Câmara Municipal, que, por sua vez, aprovou apenas 

uma, em dois mil e seis. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sugeriu que seja criada uma metodologia que permita a discussão ponto por ponto 

deste assunto, da qual se tirem conclusões que fundamentem a decisão do Município 

sobre a adesão à verticalização, temendo que seja muito difícil encontrar-se uma efetiva 

alternativa à mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando inadmissível a prática de tarifas distintas pelos serviços de água em 

todo o país, sugeriu que este assunto seja levado à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, atendendo a que esta será a entidade mais capacitada para lutar pela 

uniformização de tarifários. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa, 

manifestou o seu espanto perante o défice tarifário apresentado, o que lhe faz concluir que 

a Barragem da Nave já deveria ter sido construída há muitos anos. Observou que, nos 

dados apresentados, se verifica que as localidades que têm um sistema próprio de 

abastecimento, como é o caso da sua União de Freguesias, apresentam pequenos défices, 

facilmente corrigidos. Concluiu, informando que se oporá sempre à entrega destes 

serviços, sendo contra qualquer medida de esvaziamento dos serviços públicos. -------------- 

----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho observou que é graças ao 

posicionamento do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que não quer antecipar uma 

decisão, e ao seu trabalho de informar constantemente a Câmara Municipal e, agora, a 
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Assembleia Municipal, que serão conseguidas melhores condições para a eventual 

verticalização dos referidos serviços e, com isso, serão mais bem protegidos os nossos 

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

----- Concordou com a necessidade de se lutar por se conseguir um valor mais justo pela 

remuneração das redes do Município. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Alertou para o facto de que este problema, a ser protelado por muito tempo, conduzirá 

a um maior défice tarifário, ainda de mais difícil resolução. -------------------------------------------- 

----- Relativamente à solução apresentada em alternativa à adesão à verticalização, 

observou que da mesma não constaram os custos que representarão os ganhos de 

eficiência apresentados. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, a propósito da alternativa à verticalização 

apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, concordou com a necessidade 

de ser encontrado um equilíbrio para combater o défice tarifário, através do aumento ligeiro 

e paulatino das receitas, por sua vez conseguido, por um lado, através do aumento das 

tarifas, por metro cúbico, e, por outro lado, do aumento em 20% das vendas e da redução 

em 20% das perdas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o que está a ser discutido é uma 

parceria pública, podendo, no entanto, do seu ponto de vista, vir a ser criada uma nova 

identidade para a privatização dos serviços, como aconteceu com a EGF (Empresa Geral 

do Fomento), a empresa que tutela os resíduos, que está a ser alvo de um processo de 

privatização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Observou que, se o Município praticasse uma tarifa de água de € 0,48 (quarenta e oito 

cêntimos), como a EPAL (Empresa Pública de Abastecimento de Águas de Lisboa), e não 

de € 0,75 (setenta e cinco cêntimos), estaria em condições completamente diferentes, 

sensibilizando os presentes de que é nesse sentido que também tem de se lutar. ------------- 

----- Não havendo mais inscrições para este ponto, passou-se ao Ponto Sete, com vista à 

apreciação da moção contra o “novo mapa Judiciário”, apresentada pela deputada Teresa 

Cecília Coelho Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou considerar a referida moção 

extremamente oportuna, tendo, já num trabalho que realizou na década de noventa, sobre 

Moimenta da Beira, Penedo e Sernancelhe, alertado para que, quando o Estado tirasse os 

seus serviços destes territórios, principalmente na área da justiça, se verificaria a sua 

deslegitimação. Acrescentou que esta retirada de serviços públicos se traduz numa retirada 

de poder económico à região, o que é extremamente preocupante. -------------------------------- 

----- Não havendo mais inscrições, colocou-se a votação a moção contra o “novo mapa 

Judiciário”, tendo a mesma sido aprovada pela unanimidade dos presentes. ------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram lidas e 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. -------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas e vinte 

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