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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE D E ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DOZE ====================================================== 

ATA N.º 02/2012 

========== Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, realizou-se, 

no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

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

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

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: José Agostinho 

Gomes Correia, António Francisco Pinto Reis, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho e 

Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso. -------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou permissão para a professora do 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, Ondina Freixo, proceder à apresentação 

do Projeto “Escola Promotora de Saúde” (PEPS), do qual é coordenadora. --------------------- 

----- Não havendo oposições à referida intervenção, Ondina Freixo começou por observar 

que o mundo onde nos encontramos está em permanente e rápida evolução, onde as 

mudanças e a curiosidade poderão levar os adolescentes a caminhos aliciantes, mas não 

alternativos, como é o mundo do alcoolismo. Informou que a OMS – Organização Mundial 

de Saúde - define o alcoolismo como uma doença de natureza complexa, em que o álcool 
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atua como fator determinante sobre causas psicossomáticas, preexistentes no indivíduo, 

impondo-se, assim, o recurso a medidas de prevenção e também de tratamento. 

Comunicou que, de acordo com os dados da OMS, o álcool é o terceiro maior fator de risco 

na Europa, tanto de morte como de incapacidade, apesar de entre os jovens já constituir o 

primeiro fator, especialmente devido aos acidentes de trânsito. Observou que, pertencendo 

o Concelho de Moimenta da Beira a uma região do interior, marcadamente consumista de 

bebidas alcoólicas, o álcool é a droga mais consumida pelos adolescentes do Agrupamento 

de Escolas de Moimenta da Beira. Informou que, de acordo com um estudo levado a cabo 

recentemente pelo Centro de Saúde, em parceria com o PEPS, 71% dos adolescentes da 

amostra já consumiram bebidas alcoólicas, tendo-se verificado o primeiro contacto 

precocemente entre os treze e os quinze anos. Observou que, dos que consumiram 

bebidas alcoólicas antes dos doze anos, 60,3% são rapazes e 25,6 são raparigas. 

Comunicou que, dos que consumiram bebidas alcoólicas, 52,2% são rapazes e 47,8% são 

raparigas. Constatou que da referida amostra, 66,3% tiveram o primeiro contato com 

bebidas alcoólicas na companhia de amigos e 24,5% na companhia dos pais. Observou 

que as bebidas mais consumidas são a cerveja, com 60,9% do consumo e a vodka, com 

12,5%. De acordo com o referido estudo, os jovens bebem principalmente em festas, quase 

sempre em discotecas e esporadicamente em casa de familiares. Salientou que a 

companhia habitual para o consumo de álcool são os amigos, cerca de 78,3%, sendo, 

ainda assim, preocupante que cerca de 19% seja com familiares. Apontou como causa 

destes resultados a cultura vigente, onde o consumo de álcool é fortemente encorajado, 

estando o ato de beber historicamente ligado a encontros sociais e rituais para inspirar 
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bons sentimentos, propiciar boa sorte e coragem contra o medo, a timidez e as 

adversidades, sendo usado por todo o mundo, por inúmeros povos, há milhares de anos. 

Observou que a bebida alcoólica preferida da amostra é também a cerveja, com 57,6%, e a 

vodka, com 13,6%. De acordo com o estudo apresentado, a maioria dos jovens não se 

embriagou no último mês, depois de ter sido realizada a explicação da aplicação dos 

questionários. Ainda assim, observou que, dos jovens inquiridos, 30,4% já se embriagou, 

pelo menos, uma vez. Comunicou que 56,5% dos jovens inquiridos referiram que os 

respetivos pais apenas bebem às refeições, enquanto que 1,9% assumiu que os seus pais 

bebem diariamente em excesso. Informou que o álcool possui diversos efeitos 

farmacológicos e tóxicos sobre a mente e quase todos os órgãos e sistemas do corpo 

humano, sendo um depressivo do sistema nervoso e não um estimulante, contrariamente 

ao que comummente se pensa. O álcool é a droga de mais amplo uso e abuso do mundo, 

sendo que a maioria dos alcoólicos começa a beber na adolescência, em idades em que a 

dependência de instala com maior facilidade. Acrescentou que a referida droga pode levar 

a situações de violência na escola e na família, a maus resultados escolares e ao 

desenvolvimento de personalidades desestruturadas, a nível psicológico, físico e social. 

Atendendo ao exposto, sublinhou que com o PEPS se pretende atuar na prevenção 

precoce e acompanhar as famílias do Município que se debatem com este tipo de doença. 

Observou que o aludido projeto será desenvolvido no terreno, tendo, como entidades 

responsáveis, o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, concretamente o PEPS, a 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados e o Município de Moimenta da Beira, que 

assumirão a organização e a gestão técnica, e uma IPSS – Instituição Particular de 
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Solidariedade Social, que irá assumir a personalidade jurídica, a organização e a gestão 

administrativa e financeira. Acrescentou que o mesmo projeto terá como parceiros as 

IPSS’s e Associações do Município, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em 

Risco, a GNR, os Bombeiros, o Ministério Público, bem como outros que se queiram 

associar. Acrescentou que o PEPS terá quatro órgãos: o Conselho de Gestão, composto 

pelas entidades responsáveis, uma equipa técnica, que poderá vir a dispor de um 

profissional a tempo inteiro e dos profissionais afetos pelas entidades responsáveis, uma 

comissão técnica e científica, que poderá vir a integrar personalidades de reconhecido 

mérito nesta área, e um conselho geral, que irá integrar os responsáveis máximos dos 

parceiros. Informou que o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira já se encontra 

no terreno, com o projeto “Eli”, no pré-escolar, o qual será apresentado na Qualifica, como 

um projeto de boas práticas a este nível. Ainda assim, dada a necessidade efetiva de 

combate desta problemática no Concelho, através da sua prevenção e tratamento, 

entende-se de essencial necessidade o desenvolvimento deste projeto, cujos resultados só 

se verificarão a longo prazo, atendendo a que o álcool é uma droga socialmente aceite. 

Apelou, então, a que todos se envolvam e que deem o seu máximo contributo, solicitando a 

inscrição de todos os interessados no seminário que se realizará na próxima sexta-feira. 

Finalizou agradecendo a atenção e a participação de todos numa empreitada que assumiu 

ser de todos e de cada um. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da Sessão Ordinária, realizada em vinte 

e oito de dezembro, do ano de dois mil e onze, a mesma foi aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos seguintes membros: José Manuel Andrade Ferreira, Maria Modesta 
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Figueiredo Silva, Armando Nunes Mota, Presidente da Junta de Freguesia de Caria, e 

Marcelino Ramos de Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Sever. ---------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da Sessão Ordinária, realizada em vinte 

e oito de fevereiro, último, a mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

seguintes membros: Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Rui Jorge Pinto de Sousa 

Laureano, Susana Duarte Morais, Basílio Requeijo Pureza de Carvalho, Presidente da 

Junta de Freguesia de Baldos, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, Presidente da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, e António Manuel Pinto da Silva, Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila da Rua. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes que lhes será entregue 

uma fotocópia do ofício da FENPROF – Federação Nacional dos Professores, respeitante à 

constituição dos Grandes/Mega Agrupamentos, comunicando que, se assim se entender, o 

referido assunto será agendado numa próxima sessão, apesar de considerar 

desnecessário, atendendo a que este Município foi dos primeiros a resolver essa questão. - 

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

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

----- Tomou a palavra o deputado Carlos Bento, começando por expressar os seus 

parabéns pela forma empenhada como foi levada a cabo a comemoração do vinte e cinco 

de abril, no presente ano, onde se observou o reconhecimento e o respeito por todos os 

que contribuíram para o desenvolvimento do Município de Moimenta da Beira. Constatou 

que não são só obras aquelas que são feitas em betão, mas também, e sobretudo, estas 

em que, humildemente, se reconhecem e respeitam as ideologias dos outros, o que reflete 
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o respeito e o saber estar em democracia. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco 

Gomes, manifestou o seu desagrado por não ter rececionado a convocatória para a última 

sessão, justificando, por esse motivo, a sua falta. -------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Martins, tendo, há cerca de um ano, colocado uma questão 

acerca da problemática que constituem as perdas excessivas de água no Município, 

questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se já foi realizado o levantamento do 

número de instituições e juntas de freguesia que estão isentas do pagamento dos 

respetivos consumos e taxas, sublinhando a necessidade de se contabilizarem as “perdas” 

decorrentes desses consumos não contabilizados. Indagou se foi elaborado algum 

documento normativo para se estudar se estas isenções devem continuar a ser 

concedidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a aprovação da proposta de lei que regula a reforma administrativa local 

veio dar-lhe razão quanto à necessidade de pronúncia do Executivo e da Assembleia 

Municipal, sob pena de o Município vir a ser penalizado. Assim, questionou se a comissão 

nomeada pela Assembleia Municipal, na última sessão, para estudar esta problemática, já 

reuniu e debateu as hipóteses que poderão ser aplicadas neste Município. Indagou se o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal e a referida comissão já estão a tomar alguma 

opção para a desclassificação de Leomil e de Arcozelos, que estão incertas em perímetro 

urbano, de modo a serem classificadas enquanto rurais e, assim, não ficarem dentro dos 

parâmetros mínimos de agregação de 50%, defendendo-se, deste modo, a identidade do 
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Concelho e das Freguesias. Questionou se o Senhor Presidente da Câmara Municipal já 

reuniu e recolheu informação sobre a posição das juntas de freguesia que poderão ser 

afetadas. Defendeu que a Assembleia Municipal e o Executivo terão de tomar 

obrigatoriamente uma posição, manifestando o seu apoio na defesa das identidades das 

populações e do poder local. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

sua concordância com as palavras do deputado Carlos Bento quanto às comemorações do 

vinte e cinco de abril, lamentando não ter estado presente, considerando que poderia ter 

alterado a sua agenda, caso tivesse conhecimento da grandeza do respetivo programa, 

tendo, desse modo, a oportunidade de dar a sua palavra de reconhecimento às pessoas 

que fizeram o seu melhor pelo Concelho e Freguesias de Moimenta da Beira. ------------------ 

----- Relativamente à questão que levantou na sessão de dezembro de dois mil e onze, 

acerca do processo respeitante ao centro de inspeção automóvel, informou ter tido o 

cuidado de se informar melhor, pelo que, quanto a si, o mesmo é transparente, no entanto, 

correu muito mal. Esclareceu que a sua posição se deve ao facto de alguns atos cometidos 

pela Câmara Municipal anteriores à sua deliberação, de cinco de agosto de dois mil e onze, 

que irá ler, para melhor compreensão, não irem ao encontro do espírito dessa mesma 

deliberação. Procedeu, então, à leitura da referida deliberação, que responde ao 

requerimento da firma CIMOB: -------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Por deliberação de 11 de Junho de 2010, a Câmara Municipal disponibilizou, para 

instalação de um Centro de Inspecção Automóvel, o lote n.º 5, do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira, pelo valor de € 100.000.00 (cem mil), à empresa que junto das 
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entidades competentes para o licenciamento, vier a demonstrar ter capacidade para 

instalar e explorar o referido equipamento. O regime jurídico de acesso e permanência na 

actividade, que define os critérios de selecção, é a Lei n.º 11/2011 de 26 de Abril, posterior 

à deliberação da CM e que, por isso mesmo, esta não podia conhecer. Os procedimentos 

para a aprovação foram publicados por Deliberação n.º 1366/2011 em 18/07/2011, 

devendo as candidaturas serem formalizadas, entre outros elementos, com “e) documento 

municipal de informação prévia sobre a viabilidade de construção e localização do CITV”. -- 

----- A deliberação aludida mantém toda a pertinência e atualidade porquanto é do interesse 

municipal que a atividade de Inspeção Técnica de Automóveis seja exercida no referido 

lote n.º 5 do Parque Industrial, dadas as condições aí existentes em termos de infra-

estruturas, a rede viária existente e em projecto, a centralidade daquela área relativamente 

ao espaço geográfico que se pretende servir e ainda as sinergias que esta estrutura (CITV) 

pode provocar naquele espaço empresarial. -------------------------------------------------------------- 

----- Além do mais: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ a) O artigo 1.º, na sua alínea b), do Regulamento do Parque Industrial de Moimenta 

da Beira, determina como objetivo do dito diploma legal, fomentar o desenvolvimento e o 

ordenamento industrial, no espaço designado Parque Industrial de Moimenta da Beira.”------ 

----- Ressaltou que a alínea seguinte é fulcral: ------------------------------------------------------------ 

----- “b) A Câmara Municipal, ao deliberar coisa diferente daquela que fez, em sua reunião 

de 11 de Junho de 2010, nomeadamente autorizando a instalação de um Centro de 

Inspecção Técnica de Veículos fora do Lote em causa, estaria a violar uma série de 

princípios gerais, vertidos no Código de Procedimento Administrativo (CPA), face, 



 
           Fls. 

__________   
2012.04.27 

 
Livº . 10 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

54

nomeadamente, aos compromissos assumidos com aqueles que, legitimamente, 

apresentaram a sua candidatura à aquisição do lote n.º 5, do Parque Industrial”. --------------- 

----- Informou que os referidos princípios gerais são: o princípio da igualdade e da 

proporcionalidade, o princípio da justiça e da imparcialidade e o princípio da boa fé, e 

procedeu à leitura de outra parte da deliberação por considerá-la relevante: --------------------- 

------ “Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: (…) b) Que todos 

os processos apresentados, ou a apresentar, sobre este assunto, sejam remetidos à 

Câmara Municipal para decisão, pela importância de que se revestem;”, isto é o que está 

escrito, mas não me parece que tenha sido o que se passou e, essencialmente na política, 

penso que é necessário que as coisas sejam aquilo que parecem.” -------------------------------- 

----- Esclareceu que lhe parece que o que aconteceu não corresponde ao que acabou de 

ler, lembrando que, essencialmente na política, as coisas devem ser o que parecem. -------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal partilhou da opinião do deputado Carlos Bento, 

quanto às comemorações do vinte e cinco de Abril, considerando que foram de particular 

emoção, lamentando não estarem presentes mais membros deste Órgão. Defendeu que 

uma das grandes conquistas da liberdade e da democracia foi a autonomia local, sendo 

que autarquia, em grego, significa aquele que decide por si, que é autónomo. ------------------ 

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

Francisco Gomes, reconheceu haver um lapso no envio da convocatória para a última 

sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, quanto à comissão nomeada para 

estudar a problemática da reorganização administrativa territorial autárquica, comunicou 
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que a mesma irá reunir na próxima semana, sendo que não o iria fazer sem a aprovação 

da proposta de lei, uma vez que, conforme esperado, a mesma sofreu algumas alterações.  

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

intervenção da Dr.ª Ondina Freixo, antigo membro da Assembleia Municipal e da sua 

mesa, respeitante a um tema com toda a pertinência, regozijando-se com o projeto 

apresentado. Sublinhou uma das suas frases, na qual observou que este tipo de iniciativa 

tem efeitos a longo prazo, não obstante, é muito importante para o melhoramento da vida 

dos munícipes, defendendo que, conforme alguém já disse, as grandes obras, do Município 

ou de outras instituições, não são apenas as de betão, considerando que as de maior 

importância não são tampouco essas. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, quanto às perdas de água, comunicou 

que já foi realizada uma relação das instituições que não pagam a água que consomem, 

que poderá disponibilizar, passível de ter algumas incorreções, atendendo a que se trata 

ainda de um borrão. Manifestou a sua preocupação com o abastecimento de água e o 

tratamento de resíduos, atendendo a que os mesmos representam uma fatura pesadíssima 

para a Câmara Municipal. Lamentou ainda não terem sido dados passos decisivos de 

combate às perdas de água, por exemplo, através da colocação de contadores nas 

instituições que não os têm, para as mesmas passarem a pagar a água que consomem. 

Observou que a resolução desta problemática implica dois tipos de intervenção. Por um 

lado, apontou a necessidade de perceção da origem das perdas, que poderá estar 

relacionada com a inexistência de alguns contadores, com o não pagamento dos consumos 

por parte de algumas instituições e com a violação dos meios que levam a água às 
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habitações. Por outro lado, observou a necessidade de harmonização dos preços de água 

praticados, que atualmente são incomportáveis para o Município, o que tem vindo a ser 

objeto de uma forte contestação por parte dos municípios inseridos no sistema das Águas 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD), sendo que alguns deles decidiram não pagar a 

água que consomem enquanto não houver a aludida harmonização das tarifas praticadas 

que, atualmente, correspondem ao dobro da média nacional e a mais do dobro das tarifas 

mais reduzidas praticadas em alguns sistemas. Acrescentou que têm vindo a público 

notícias, de acordo com as quais, a Ministra do Ambiente tem dito que irá ser levada a cabo 

uma harmonização tarifária no País, no abastecimento em baixa, ou seja, no valor a cobrar 

aos consumidores. Sublinhou que é também necessária a harmonização tarifária do 

abastecimento em alta, respeitante aos municípios, sendo que a mesma deverá ser 

realizada tendo por base o rendimento médio mensal de cada município. Acrescentou que 

está a ser estudada a hipótese de os municípios poderem vir a aceder a um fundo de 

capital que lhes permita liquidar as suas dívidas de curto prazo, nomeadamente as 

respeitantes à água, que poderá implicar algumas contrapartidas, tais como a 

harmonização das tarifas em termos nacionais e a obrigação da subida dos valores de 

taxas municipais para os seus máximos. Deste modo, comunicou que está a ser feito um 

grande esforço no sentido de não serem ultrapassados os limites de endividamento a curto 

prazo, até para não provocar a eventual penalização dos próprios munícipes. ------------------ 

----- No que respeita à reforma administrativa, constatou que não se verificam grandes 

alterações entre a lei que foi aprovada agora na especialidade e aquela que tinha sido 

aprovada na generalidade, sendo que a mais relevante é a possibilidade de a Assembleia 
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Municipal, através da sua pronúncia, ter uma margem de flexibilidade que lhe permite, em 

casos devidamente fundamentados, propor uma redução do número de freguesias até 20% 

inferior ao número que teria de reduzir pelas percentagens previamente estipuladas, o que, 

para este Município, dá a possibilidade de redução de menos uma freguesia. Acrescentou 

que a Assembleia Municipal, através de uma pronúncia, em respeito pelo legalmente 

estipulado, tem também a possibilidade de reclassificar duas das três freguesias urbanas 

do Município, não sendo, assim, necessário proceder à sua agregação, a qual se verificará 

em caso de inconformidade da pronúncia ou da sua ausência, uma vez que a unidade 

técnica, que substituirá a Assembleia Municipal na reorganização administrativa territorial 

autárquica, não tem competências para realizar qualquer reclassificação. Deste modo, 

identificou um reforço na necessidade de se chegar a um consenso que viabilize a referida 

pronúncia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao contributo da Câmara Municipal, informou que a mesma decidirá, na sua 

próxima reunião, se irá apresentar uma proposta ou um parecer à Assembleia Municipal 

acerca da referida reorganização territorial. ---------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à comissão eventual, nomeada para estudar esta problemática, 

esclareceu que a mesma reunirá brevemente. Informou que a Câmara Municipal, por seu 

intermédio, na reunião tida com os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, no 

sábado passado, teve como um dos pontos na respetiva agenda precisamente este 

assunto, considerando que a conversa acerca do mesmo foi, do seu ponto de vista, 

produtiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- No que respeita às freguesias com menos de cento e cinquenta habitantes, comunicou 

que já se deslocou àquelas cujos representantes o convidaram a prestar os 

esclarecimentos necessários acerca da proposta de lei que regula a referida reorganização, 

demonstrando toda a vontade em se deslocar às restantes freguesias que o vierem a 

convidar para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lamentou que a reforma administrativa esteja a reduzir-se à reorganização 

administrativa territorial autárquica, não tendo os restantes três eixos registado nenhum 

avanço até ao momento, sublinhando que uma das mais fortes justificações para a aludida 

reorganização era a alteração dos meios e das competências das freguesias. ------------------ 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, no que respeita ao seu lamento 

por não ter tido conhecimento do conteúdo concreto da sessão comemorativa do vinte e 

cinco de abril, lamentou que o mesmo não tenha podido estar presente, esclarecendo que 

solicitou aos serviços que, além de usarem os meios habituais para enviarem a respetiva 

convocatória, contactassem telefonicamente os convidados, à exceção dos Senhores 

Presidentes da Junta, com os quais falou pessoalmente na reunião do passado sábado. ---- 

----- Relativamente ao processo respeitante à instalação de um centro de inspeção 

automóvel neste Município, congratulou-se com o facto de o deputado o ter classificado 

como transparente. Defendeu que o mesmo processo não correu mal, comunicando que 

iria explicar o conteúdo da aludida deliberação, para esclarecimento. Começou por informar 

que a empresa CIMOB se candidatou ao Lote n.º 5, do Parque Industrial, à semelhança de 

cerca de vinte e uma empresas, tendo a Câmara Municipal respondido, a todas elas, que 

disponibilizaria o referido lote, desde que viessem a demonstrar ter sido a empresa 
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escolhida pelo IMTT, para a construção do referido centro de inspeção, e pagassem o valor 

de € 100.000,00 (cem mil euros) pelo mesmo. Passou a ler o ponto da ata de cinco de 

agosto de dois mil e onze, sobre o qual foi tomada a aludida deliberação: ------------------------ 

----- “Oriundo da Firma CIMOB SA, presente à reunião um pedido para elaboração do 

contrato promessa de compra e venda, do lote nº. 5, do loteamento do Parque Industrial de 

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

----- Iniciou a leitura da deliberação que respondia ao referido pedido: ----------------------------- 

------ “Por deliberação de 11 de Junho de 2010, a Câmara Municipal disponibilizou, para 

instalação de um Centro de Inspecção Automóvel, o lote n.º 5, do Parque Industrial de 

Moimenta da Beira, pelo valor de € 100.000.00 (cem mil), à empresa que junto das 

entidades competentes para o licenciamento, vier a demonstrar ter capacidade para 

instalar e explorar o referido equipamento. O regime jurídico de acesso e permanência na 

actividade, que define os critérios de selecção, é a Lei n.º 11/2011 de 26 de Abril, posterior 

à deliberação da CM e que, por isso mesmo, esta não podia conhecer.” -------------------------- 

----- Sublinhou que a referida deliberação foi tomada quando ainda não eram conhecidos os 

critérios de seleção que o IMTT veio a aprovar apenas em dois mil e onze. ---------------------- 

----- Comunicou que a Câmara Municipal indeferiu todos os pedidos de viabilidade de 

construção do referido centro de inspeção fora do Parque Industrial, incluindo um pedido da 

aludida empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que, na mesma deliberação, é reconhecida a pertinência e atualidade 

quanto ao “(…) interesse municipal que a atividade de Inspeção Técnica de Automóveis 

seja exercida no referido lote n.º 5 do Parque Industrial (…)” e é referido que “(…) a 
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Câmara Municipal, ao deliberar coisa diferente daquela que fez, em sua reunião de 11 de 

Junho de 2010, nomeadamente autorizando a instalação de um Centro de Inspeção 

Técnica de Veículos fora do Lote em causa, estaria a violar uma série de princípios gerais 

(…)”, os quais estão, seguidamente, enumerados e definidos. Esclareceu que a redação 

acerca da violação dos princípios gerais foi solicitada ao Gabinete Jurídico desta Câmara 

Municipal, tendo em vista o suporte da aludida decisão. Informou que os juristas da 

CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, ao serem 

questionados por si acerca da sua posição quanto à localização do aludido centro de 

inspeção automóvel, observaram que não havia nada em concreto que pudesse garantir a 

sua segurança, ainda assim, constataram que, enquanto Presidente da Câmara, tinha o 

direito de defender o que considera melhor para o Município. Assim, explicou que a 

Câmara deliberou, ainda “(…) Que todos os processos apresentados, ou a apresentar, 

sobre este assunto, sejam remetidos à Câmara Municipal para decisão, pela importância 

de que se revestem. (…)”, não tendo, portanto, o Vereador António Caiado tomado 

nenhuma decisão, a partir daí, quanto a este processo, uma vez que não tinha 

competência para indeferir pedidos de viabilidade de construção do referido centro de 

inspeção em locais onde o PDM – Plano Diretor Municipal permitisse. Assim, constatou que 

o conteúdo da referida deliberação se justifica em abono da transparência do processo, 

não considerando que o mesmo tenha corrido mal, uma vez que não houve, do ponto de 

vista legal, qualquer reclamação, e que se conseguiu o objetivo de que a infraestrutura em 

questão se situasse no Parque Industrial. Esclareceu que a empresa classificada em 

primeiro lugar, primeiramente, solicitou à Câmara Municipal informação sobre a 
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disponibilidade de um lote para a construção do centro de inspeção automóvel, tendo a 

primeira disponibilizado o lote n.º 5, do Parque Industrial, para o efeito, nas condições já 

referidas, à semelhança da resposta dada às restantes concorrentes. Acrescentou que, 

posteriormente, a mesma empresa questionou a Câmara Municipal sobre a possibilidade 

de construção daquela infraestrutura num outro lote, da sua propriedade, no Parque 

Industrial, em dois mil e dez, ou seja, antes da publicação dos critérios de seleção, tendo a 

Câmara Municipal não colocado qualquer oposição, uma vez que não se tratava de uma 

questão patrimonial, mas apenas de viabilidade. Concluiu, assim, que a Câmara Municipal 

antecipou uma série de problemas que adviriam da possibilidade de localização do centro 

de inspeção automóvel fora do Parque Industrial, de difícil resolução, tais como decisões 

da Câmara Municipal quanto à viabilidade de construção, por exemplo, em zona florestal 

ou rural, que poderia ser viabilizada com a emissão de uma declaração de interesse 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sua concordância quanto à localização do centro de inspeção no Parque Industrial. 

Identificou que o problema no aludido processo não foi a declaração emitida, assinada pelo 

Senhor Vereador, o qual não mencionou sequer na sua intervenção, que autorizava a 

construção do referido centro de inspeção no lote que era da sua propriedade, mas sim a 

Câmara ter declarado, posteriormente, na deliberação que leu, não autorizar aquela 

construção fora do lote n.º 5, do Parque Industrial, uma vez que estaria a violar uma série 

de princípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu tratar-se de pedidos distintos, 

primeiramente, a construção do centro de inspeções num lote do Parque Industrial e, 

depois, a venda do lote n.º 5, do Parque Industrial. Observou que a sua preocupação 

central é o facto de ainda não ter havido no país qualquer decisão acerca deste processo, 

cujo encerramento se previa no final do ano passado. -------------------------------------------------- 

----- O deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, António Correia, no que 

respeita às comemorações do vinte e cinco de abril, deu os seus parabéns aos oradores, 

que fizeram um elogio ao golpe de estado decorrido em mil novecentos e setenta e quatro, 

ainda assim, lembrou que o mesmo trouxe também adventos negativos, como uma 

descolonização, que classifica como abandono, onde, contrariamente ao que se defendia, 

não foi salvaguardada a segurança das pessoas, nem dos bens, sendo que as pessoas 

identificadas como “retornados” foram tratadas com desprezo, quando contribuíram para o 

desenvolvimento deste país. Referiu que seria muito engrandecedor se a iniciativa para o 

referido golpe tivesse ocorrido quando o Professor António de Oliveira Salazar ainda estava 

no poder. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita à agregação das freguesias, esclareceu que, na última sessão, 

quando disse que, de acordo com a proposta de lei, as freguesias com menos de cento e 

cinquenta habitantes teriam de ser extintas, quis dizer que as mesmas, para se manterem, 

teriam de ser agregadas a outra. Questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se 

há a perspetiva de serem alterados os limites das Freguesias de Arcozelos e de Leomil, 

caso não sejam alvo de agregação, o que espera não vir a acontecer. Indagou qual será o 

papel das juntas de freguesia em termos municipais, uma vez que tudo aponta que esta 
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será a última legislatura em que os respetivos presidentes terão assento nas assembleias 

municipais. Sugeriu que os presidentes de junta, nas intervenções descritas nas atas deste 

Órgão, sejam identificados pelos respetivos nomes, à semelhança do que acontece com os 

restantes membros, atendendo a que, embora por inerência, são igualmente deputados 

com os mesmos direitos e deveres. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal observou que as comemorações do vinte e 

cindo de abril, tratando-se de uma celebração, é natural que tenham sido ressaltados os 

seus aspetos positivos. Quanto à questão dos retornados, sublinhou que os mesmos 

tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do país, nomeadamente nas áreas 

do comércio e da indústria, na segunda metade da época dos anos setenta e na primeira 

metade da década de oitenta. Congratulou-se com o facto de o Concelho de Moimenta da 

Beira ter sido um caso único na Europa, no que respeita ao esforço notável que foi feito no 

sentido de integrar estas pessoas. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado e Presidente da Junta 

de Freguesia de Paradinha, António Correia, quanto à possibilidade dos presidentes de 

junta virem a deixar de ser deputados da Assembleia Municipal, por inerência, observou 

que essa questão se insere no eixo da democracia local, que não sofreu qualquer 

evolução, pelo que não lhe é possível responder em concreto. Ainda assim, manifestou a 

opinião de que, se vingarem os pensamentos fundamentalistas que defendem que os 

presidentes da junta de freguesia não têm qualquer isenção e, portanto beneficiam sempre 

o presidente da câmara, os primeiros deixaram de integrar a assembleia municipal. 

Defendeu que esta medida, se for tomada, sê-lo-á por mero desconhecimento, uma vez 
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que afastar os presidentes de junta das assembleias municipais será afastar o 

conhecimento de proximidade em relação aos assuntos discutidos por aqueles órgãos, 

esperando, assim, que, a bem da democracia, isso não venha a acontecer. --------------- 

----- Relativamente à questão acerca dos eventuais reajustamentos dos limites territoriais 

das freguesias de Leomil e de Arcozelos, observou que os mesmos são possíveis, não 

obrigatórios e, a acontecerem, devem assentar em acordos entre os respetivos 

intervenientes. Comunicou que, da leitura que faz da proposta de lei sobre a reorganização 

territorial, a pronúncia que for apresentada pela Assembleia Municipal e aprovada irá tornar 

os limites territoriais atualmente provisórios, em definitivos, o que denuncia a facilidade que 

o Estado pretende para resolução dos problemas. Assim, caso a sua interpretação esteja 

correta, a Assembleia Municipal terá duas possibilidades, ou aceita os limites conhecidos 

ou convoca as freguesias litigantes para chegarem a acordo, nomeadamente as 

Freguesias de Cabaços e Baldos, Moimenta da Beira e Leomil, Moimenta da Beira e 

Arcozelos, Leomil e Paradinha, cujos limites não são pacíficos. Sublinhou que o importante 

é chegar-se a um consenso e não comprometer-se a conquista da melhor solução de 

reorganização territorial para o Município. ----------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a proposta do deputado e Presidente da Junta de Freguesia de 

Paradinha, António Correia, da Assembleia Municipal apresentar, primeiramente uma 

pronúncia de acordo com os seus interesses e depois, em caso de a mesma não ser 

aceite, apresentar outra, em cumprimento dos parâmetros legalmente estipulados, levaria a 

que o Município perdesse os benefícios de não agregar 50% das freguesias sitas em lugar 

urbano e de agregar menos uma freguesia nas restantes. -------------------------------------------- 
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----- O deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, António Correia, 

esclareceu que a referida proposta foi feita com base na proposta de lei anterior. -------------- 

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

“Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - 

Cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e alínea c) do n.º 2, do art.º 15.º da 

referida Lei”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludida Lei traz muitas dificuldades para os Municípios, obrigando à gestão a trinta dias dos 

seus compromissos financeiros, o que impede o Município de executar “de perto” e 

programar “de longe”, prática anteriormente defendida. Observou que o referido diploma 

legal já sofreu alterações significativas, esperando que se adeqúe mais à realidade e aos 

interesses das populações. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que a referida lei estipula que o Presidente da Câmara, até trinta dias após 

a sua publicação, dê conhecimento à Assembleia de uma declaração em como “todos os 

compromissos existentes a trinta e um de dezembro de dois mil e onze se encontram 

devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais” e de outra 

declaração onde sejam identificados, de forma individual, todos os pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes na mesma data. Quanto à primeira, informou que, 

apesar dos compromissos plurianuais, existentes até àquela data, se encontrarem 

devidamente registados na contabilidade da Câmara Municipal, não se encontram 

registados na referida base de dados, uma vez que a mesma não foi oportunamente 

disponibilizada pela DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais. No que respeita à 
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segunda declaração, esclareceu que este Município, à data de trinta e um de dezembro de 

dois mil e onze, tinha o valor global de € 968.108,19 (novecentos e sessenta e oito mil, 

cento e oito euros e dezanove cêntimos), de recebimentos em atraso, e de € 3.348.753,00 

(três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três euros), de 

pagamentos em atraso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

intervenções acerca da informação em apreço. ---------------------------------------------------------- 

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

o plano de liquidação de pagamentos em atraso, que a Câmara Municipal terá de 

apresentar até noventa dias após a publicação da aludida lei, nos termos e para efeitos do 

seu artigo 16.º, será concretizado ou se será elaborado apenas para responder a esta 

disposição legal. Ainda quanto aos pagamentos em atraso da Câmara Municipal, 

manifestou especial preocupação com as rubricas respeitantes à água e aos resíduos 

sólidos, cujo valor aparentemente tem vindo a subir e para as quais não há um plano de 

resolução, e, ainda, com a rubrica respeitante aos transportes escolares, alertando para o 

risco deste serviço ser colocado em causa, dadas as dificuldades financeiras sentidas pela 

empresa EAVT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António José Tojal 

Rebelo, informou que plano de amortização já foi enviado ao Ministério das Finanças, à 

DGAL e ao Tribunal de Contas, não contendo, no entanto, nenhum plano de saneamento 

da dívida, além do anteriormente existente. --------------------------------------------------------------- 
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----- Quanto à dívida com a ATMAD, esclareceu que o Município, em cumprimento do 

determinado pelo conjunto de Municípios, seus únicos clientes, suspendeu os pagamentos 

dos respetivos consumos, com o fundamento de que aquela empresa está a violar as 

regras previamente estabelecidas, em vários aspetos, nomeadamente quanto ao valor da 

tarifa praticado. Ainda assim, observou que atualmente o valor da dívida que o Município 

está a pagar à referida empresa é superior ao anterior, correspondendo a consumos 

anteriores, nos termos negociados com a referida empresa. ------------------------------------------ 

----- Quanto à dívida com a empresa EAVT, observou tratar-se de mais uma situação 

extremamente preocupante, havendo um acordo com a referida empresa no sentido de o 

Município não aumentar o nível de endividamento, o que se revela de grande dificuldade. 

Esclareceu que a fatura pesadíssima com os transportes escolares se deve a uma série de 

fatores, nomeadamente ao reordenamento da rede escolar, após o qual o Estado nunca 

pagou valores minimamente adequados para o suporte desta despesa. Ainda assim, 

informou que, atendendo à época de grande dificuldade que o país atravessa, o Município 

está a alargar as comparticipações destas despesas às famílias carenciadas. ------------------ 

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

apreciação e aprovação da “1ª. Revisão Orçamental - Orçamentos, Revisões e Alterações 

Orçamentais”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, de acordo com as respetivas 

regras de elaboração, não deve constar nos orçamentos iniciais a classificação orçamental 

“reposições não abatidas nos pagamentos”, destinada a repor valores de anos anteriores, 
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como por exemplo, o valor de um cheque que, por não ser levantado, tenha de ser 

anulado, bem como a respetiva despesa. Assim, informou verificar-se a necessidade de 

proceder a uma revisão orçamental para contemplar a referida rubrica, com o valor de € 

500,00 (quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“1ª. Revisão Orçamental - Orçamentos, Revisões e Alterações Orçamentais”, tendo a 

mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------- 

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

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

----- Reaberta a sessão, passou-se, então, ao Ponto Três, do Período da Ordem do Dia, 

com vista à “Apreciação, discussão e votação dos documentos de Prestação de Contas de 

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

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por observar que, com os documentos 

que irá apresentar, será possível o acompanhamento das incidências do que foi o ano de 

dois mil e onze no Município de Moimenta da Beira, bem como realizar o seu 

enquadramento com o momento atual de crise que o país atravessa, percebendo-se, 

assim, as respetivas causas, razões e consequências. Manifestou a sua vontade de que a 

apreciação dos mesmos documentos incite a eventuais ajustamentos, em benefício das 

populações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Antes de iniciar a apresentação dos aludidos documentos, ressaltou que os mesmos 

são compostos de uma leitura política, da responsabilidade da Câmara Municipal, e de uma 
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base técnica, objetiva e fidedigna, elaborada pelos serviços técnicos, tendo em conta 

documentos oficiais. Aproveitou para deixar um agradecimento público aos mesmos 

serviços pela sua disponibilidade e colaboração permanentes. -------------------------------------- 

----- Começou, então, por informar que a aludida Prestação de Contas, respeita à 

contabilidade orçamental do Município, versando essencialmente a sua receita e despesa, 

devendo a Assembleia Municipal proceder à sua apreciação, nos termos e para efeitos do 

n.º 2 do artigo 49.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e rectificada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Num enquadramento conjuntural do exercício do ano transato, observou que o mesmo 

esteve sujeito a dificuldades devido à conjuntura económica e social, nomeadamente: a 

reformulação de projectos e de candidaturas; a redução do FEF – Fundo de Equilíbrio 

Financeiro, em relação ao ano anterior, no valor de € 305.562,92 (trezentos e cinco mil, 

quinhentos e sessenta e dois euros e noventa e dois cêntimos); a existência de processos 

judiciais e extrajudiciais em curso, que condicionam e dificultam as ações do Município. ----- 

----- Quanto à Execução Orçamental, informou que a mesma apresenta o valor de € 

10.918.200,30 (dez milhões, novecentos e dezoito mil e duzentos euros e trinta cêntimos), 

nos recebimentos e nos pagamentos. Fazendo uma comparação com o ano de dois mil e 

dez, observou que os valores das duas execuções são muito semelhantes, tanto nas 

receitas como nas despesas, tendo-se registado um aumento de 0,6% nas receitas e uma 

diminuição de 0,1 nas despesas. Destacou, assim, a estabilidade verificada na execução 

orçamental, que afasta problemas como os aumentos inusitados de despesas negativas e 
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outros problemas que surgiam nas prestações de contas, permitindo ao Município alguma 

previsibilidade no seu desempenho e conduzindo, igualmente à sustentabilidade do seu 

exercício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Numa abordagem às principais variações nesta análise orçamental, constatou que, nas 

despesas correntes, houve um aumento de € 423.878,19 (quatrocentos e vinte e três mil, 

oitocentos e setenta e oito euros e dezanove cêntimos), correspondente a 7,4%, e nas 

despesas de capital uma diminuição de 9,7%. Esclareceu que estes valores são 

respeitantes a despesas pagas e receitas cobradas. ---------------------------------------------------- 

----- Quanto às despesas correntes, observou que a esmagadora maioria do seu aumento 

se deveu às despesas com os transportes escolares, cujo aumento não se deveu a um 

aumento em transportes, mas sim a um aumento na liquidação da respetiva dívida, e às 

despesas com a ATMAD, nas quais se verificou, não só aumentou de modo substancial o 

pagamento, como também um maior consumo do Concelho, nomeadamente em 

saneamento. Relativamente às despesas com transportes, informou que o Município 

pagou, no ano de dois mil e dez, € 161.567,15 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e 

sessenta e sete euros e quinze cêntimos) e, no ano de dois mil e onze, € 316.007,35 

(trezentos e dezasseis mil e sete euros e trinta a cinco cêntimos). ---------------------------------- 

----- Quanto às principais variações de capital, informou que o Município pagou, em dois mil 

e onze, € 1.496.106,39 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e seis euros e 

trinta e nove cêntimos) e, em dois mil e dez, € 2.240.478,42 (dois milhões, duzentos e 

quarenta mil, quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos) de 
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empréstimos bancários, que são despesa de capital. Esclareceu que o Município pagou, 

em dois mil e dez, o valor de € 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil euros) de 

empréstimos de curto prazo, que inclui valores assumidos no ano anterior não pagos, 

enquanto, em dois mil e onze, pagou apenas € 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil 

euros). Quanto aos empréstimos de médio e longo prazo, constatou que os valores 

apresentados são relativamente semelhantes, tendo-se verificado uma diminuição de 

despesas de capital, entre dois mil e dez e dois mil e onze, de € 750.000,00 (setecentos e 

cinquenta mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Continuando a análise orçamental, numa comparação do ano de dois mil e onze com 

o ano de dois mil e dez, informou que a execução da receita subiu em 0,6%, o que 

significa, na comparação corrente, um aumento exíguo de € 625,79 (seiscentos e vinte e 

cinco euros e setenta e nove cêntimos), durante o ano. Relativamente às receitas de 

capital, constatou que as mesmas sofreram uma diminuição 1,8%, que correspondem a € 

59.372,04 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e dois euros e quatro cêntimos). 

Quanto às despesas, elas registaram uma diminuição global de 0,1%, sendo que as 

despesas correntes aumentaram 7,4% e as despesas de capital diminuiriam 9,7%. ----------- 

----- Passou a apresentar uma comparação entre a previsão e a execução respeitantes ao 

ano de dois mil e onze, começando por constatar que o orçamento da receita inicial é igual 

ao corrigido, tendo as receitas registado uma taxa de execução de 53,96%, 

correspondentes a 77,12% nas receitas correntes e a 33,12% nas receitas de capital. 

Quanto às despesas, observou o orçamento da despesa inicial é igual ao corrigido, tendo-

se verificado uma taxa de execução Global de 53,81%, correspondentes a 63,24%, nas 
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despesas correntes, e a 44%, nas despesas de capital, e uma taxa de execução global de 

53,81%. Para efeitos de comparação, observou que, de acordo com os dados do Anuário 

Estatístico dos Municípios Portugueses, respeitantes ao ano de dois mil e dez, a despesa 

corrente média nacional foi de 64% (taxa de execução) e a despesa de capital média 

nacional foi de 36%, tendo o Município de Moimenta da Beira, no ano de dois mil e onze, 

registado as taxas de execução de 63,24%, nas despesas correntes, e de 44%, nas 

despesas de capital. Sublinhou que, ao serem comparadas as médias nacionais de dois mil 

e dez, as únicas disponíveis, com as taxas de execução do Município do ano dois mil e 

onze, é prejudicada a análise, uma vez que no ano passado os Municípios sofreram um 

abalo muito significativo nas suas receitas, o que, em princípio, levará a que os indicadores 

nacionais desse ano sejam mais baixos. ------------------------------------------------------------------- 

----- Numa abordagem aos elementos que mais contribuíram para o desvio verificado entre 

a previsão e a execução, de entre os projetos não executados ou executados parcialmente, 

destacou o Centro Escolar de Moimenta da Beira, os restantes centros escolares, que 

constam também do orçamento e do plano de atividades do Município, e a construção da 

habitação social. De entre outros elementos, que não obras, que também contribuíram para 

o aludido desvio, enumerou a dívida para com a ATMAD que, apesar de ter registado um 

aumento de cerca de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) na sua liquidação, 

relativamente ao ano anterior, teve uma execução de apenas 17%. Identificou ainda 

execuções de 18% da dívida com as IPSS’s, de 28% da dívida respeitante aos transportes 

escolares, embora também tenha registado uma evolução muito favorável quanto ao 

volume de execução, e de 34% da dívida inerente aos protocolos de cooperação técnica e 
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financeira celebrados com as Juntas de Freguesia. Esclareceu que a impossibilidade de se 

observarem taxas de execução superiores nestas dívidas se prende com o facto de as 

mesmas englobarem toda a dívida anterior, bem como toda a previsão de execução para o 

ano em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passando para a apresentação da desagregação da receita corrente, começou por 

constatar que o conjunto da execução da receita corrente representou 77,1% da previsão. 

Identificou a rubrica dos rendimentos de propriedade como aquela que registou uma maior 

divergência entre a previsão e a execução, lembrando que, já na apresentação do 

Orçamento para o ano de dois mil e onze, a identificou como aquela que estava estimada 

de uma forma menos rigorosa e porventura mais sobreavaliada. Esclareceu que esta 

situação se prende com a necessidade de cumprimento das regras previsionais em vigor, 

que não permitem trazer os valores para um patamar de exequibilidade, o que consideraria 

vantajoso, até para viabilizar um melhor apuramento da responsabilidade pelas taxas de 

execução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que, das receitas resultantes dos impostos diretos, apenas sofreu uma 

redução o IMT – Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, com uma 

execução de 76,5%, tendo o IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis registado um aumento 

de 5,9%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às receitas de capital, observou que as mesmas registaram uma taxa 

de execução de 33,1%, assim desagregadas: em transferências de capital 33,9% e em 

passivos financeiros, leia-se empréstimos, 45,8%, explicando que esta última percentagem 
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de realização de deveu ao facto de o Município apenas ter realizado € 275.000,00 

(duzentos e setenta e cinco mil euros) dos € 600.000,00 (seiscentos mil euros) previstos. --- 

----- Apresentou um comparativo das previsões e execuções dos orçamentos da receita, 

entre os anos de dois mil e cinco e dois mil e onze. No quadro comparativo da execução, 

identificou um ligeiro aumento entre os anos de dois mil e dez e dois mil e onze, e um 

decréscimo muito significativo em relação a dois mil e nove, dado tratar-se de um ano 

atípico, dada a influência do empréstimo de cerca de 4.780.000,00 (quatro milhões, 

setecentos e oitenta mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mostrou um mapa comparativo, em percentagens e depois em valor, da execução da 

receita bruto, com os respetivos gráficos. ------------------------------------------------------------------ 

----- Apresentou um mapa comparativo dos efeitos dos empréstimos bancários no 

orçamento da receita, entre os anos de dois mil e seis e dois mil e onze, observando que, 

em dois mil e dez, o impacto dos empréstimos na receita de capital era de 23% e na receita 

total de 7%, enquanto, em dois mil e onze, foi de 8% e 3%, respetivamente. Manifestou a 

sua vontade em o Município conseguir manter estas percentagens de modo a poder libertar 

meios para as suas ações. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Exibiu um quadro comparativo das transferências do Orçamento de Estado no 

orçamento da receita, observando que o corte sofrido nas mesmas colocou o Município 

sensivelmente ao nível do ano de dois mil e oito. A propósito, lembrou que, na 

apresentação do Orçamento de dois mil e doze, mostrou um quadro onde se previa que as 

reduções sofridas, nestas transferências, colocariam o Município ao nível do ano de dois 
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mil e cinco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mostrou a desagregação das despesas correntes, que tiveram uma execução global 

de 63,2%, correspondente a € 6.113.716,87 (seis milhões, cento e treze mil, setecentos e 

dezasseis euros e oitenta e sete cêntimos). Começou por identificar uma execução de 

99,1% das despesas com pessoal, uma percentagem que denuncia uma previsibilidade 

que dá sustentabilidade aos dados apresentados. Quanto à aquisição de bens e serviços, 

informou que apenas se verifica uma execução de 38,8%, atendendo a que, como já 

referiu, a aquisição de água, o tratamento de resíduos e os transportes escolares, 

apresentam taxas de execução inferiores a 20%, sendo que as restantes rubricas registam 

boas taxas de execução. Relativamente aos juros e encargos, explicou que os mesmos 

apresentam uma taxa de execução de 69%, atendendo a que foi estimado pagar no 

mesmo ano os juros e encargos contraídos, de acordo com as regras orçamentais, no 

entanto, observou que a disponibilidade do Município para pagar simultaneamente capital e 

juros é diminuta e que, por outro lado, há a expectativa razoável de se poder vir a liquidar 

as dívidas, que tem para com as ATMAD, sem juros, hipótese difundida, pelo menos, na 

comunicação social. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mostrou a desagregação das despesas de capital, que tiveram uma execução global 

de 44%, correspondente a € 4.084.171,06 (quatro milhões e oitenta e quatro mil, cento e 

setenta e um euros e seis cêntimos). Começou por informar que nas aquisições de bens de 

capital se verifica uma realização de apenas 33,7%. Relativamente às transferências de 

capital, que tiveram uma execução de 30,7%, esclareceu tratarem-se de dívidas cujo 

cumprimento não tem sido possível como o desejável. Em relação aos ativos financeiros, 
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com uma execução de 37,5%, comunicou que os mesmos não têm grande significado, uma 

vez que correspondem apenas a € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). Quanto à rubrica 

passivos financeiros, que corresponde ao valor dos empréstimos pagos, observou que 

houve uma realização de 98,9%, o que denuncia uma previsão muito próxima da execução.  

----- Mostrou uma comparação na execução das despesas, em percentagem e em valor, 

entre dois mil e cinco e dois mil e onze, bem como os respetivos gráficos. ----------------------- 

----- Relativamente aos efeitos dos empréstimos bancários no orçamento da despesa, 

apresentou um mapa comparativo dos anos de dois mil e seis a dois mil e onze, onde 

consta o impacto dos empréstimos bancários nas despesas totais e nas despesas de 

capital. Esclareceu que não colocou mais anos na comparação apresentada para não 

prejudicar a visualização dos valores apresentados. Numa abordagem aos saldos de 

empréstimos, observou que, em dois mil e dez, houve uma diminuição de € 1.490.478,42 

(um milhão, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta e 

dois cêntimos) e que, em dois mil e onze, se verificou uma diminuição de € 1.221.106,39 

(um milhão, duzentos e vinte e um mil, cento e seis euros e trinta e nove cêntimos), 

contrariamente ao que se verificou nos anos anteriores, o que considera muito positivo para 

o Município. Relativamente aos valores dos juros dos empréstimos, informou que, em dois 

mil e onze, foi de € 111.899,47 (cento e onze mil, oitocentos e noventa e nove euros e 

quarenta e sete euros), em dois mil e dez, foi de € 115.059,99 (cento e quinze mil e 

cinquenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), em dois mil e nove, foi de € 

220.816,82 (duzentos e vinte mil, oitocentos e dezasseis euros e oitenta e dois cêntimos), 

em dois mil e oito, de € 237.834,03 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e tinta e quatro 
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euros e três cêntimos) e, em dois mil e sete, de € 221.634,67 (duzentos e vinte e um mil, 

seiscentos e trinta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos). Esclareceu que, apesar de 

atualmente o valor dos empréstimos do Município ser maior, se regista uma diminuição nos 

respetivos juros, uma vez que as taxas dos empréstimos atualmente contratados são 

menores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou como exemplo da redução da despesa o valor pago em horas 

extraordinárias, que, em dois mil e seis, registava 2,15% do orçamento e que, em dois mil e 

onze, registou 0,76%, menos 9% que no ano imediatamente anterior. Aproveitou para 

deixar uma palavra de apreço e de agradecimento aos colaboradores da Câmara Municipal 

que, apesar desta redução, se mantêm, na sua esmagadora maioria, muito disponíveis e 

motivados para trabalhar mesmo fora do horário normal de trabalho, lamentando que a 

Câmara Municipal atualmente não tenham meios para remunerar esse trabalho. -------------- 

----- Passou à análise das Grandes Opções do Plano (GOP’s), que resultam do Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI) e do Plano de Atividades Municipal (PAM), observando 

que se registou uma execução de 33,9% nas funções sociais, que engloba o que abordou 

anteriormente, não sendo a respetiva dívida suscetível de liquidação total, uma execução 

de 48,6% nas funções económicas, uma execução de 88,7% em outras funções. 

Acrescentou que se verificou uma execução média total geral de 43,53%, face ao 

Orçamento inicial, e uma execução média total geral de 22,55%, face ao Orçamento final, 

esclarecendo que esta variação se deve ao facto de, ao longo do ano, serem realizadas 

alterações orçamentais para a transferência de verbas entre rubricas da despesa, sem 

alteração do valor global do Orçamento inicial, o que reconheceu não representar qualquer 
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dificuldade dado o valor elevado do mesmo. -------------------------------------------------------------- 

----- Referiu que o PPI, que engloba essencialmente obras, teve uma execução de 33,72%, 

em relação ao Orçamento final de dois mil e onze, e de 22,55%, em relação ao Orçamento 

final de dois mil e dez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao PAM, que engloba, para além das obras, um conjunto de outros 

projetos que não são realizações físicas, observou que o mesmo sofreu uma ligeira 

diminuição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou à análise da contabilidade patrimonial, nomeadamente do Balanço, que 

engloba o ativo, o passivo e os fundos próprios, e da Demonstração de Resultados, que 

abarca os custos, os proveitos e o resultado líquido. ---------------------------------------------------- 

----- Observou que o Município tinha de ativo circulante, em dois mil e dez, € 1.657.889,88 

(um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta e 

oito cêntimos) e, em dois mil e onze, € 1.847.224,64 (um milhão, oitocentos e quarenta e 

sete mil, duzentos e vinte e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), o que representa 

um aumento de 11%. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ativo fixo, informou que o mesmo registou um aumento de 3% e que 

o seu valor não tem uma fiabilidade que se possa garantir, conquanto seja coerente com a 

atividade do Município. Comunicou, ainda, que no total do ativo se verificou um aumento de 

3%, entre € 50.302.908,50 (cinquenta milhões, trezentos e dois mil, novecentos e oito 

euros e cinquenta cêntimos), em dois mil e dez, e € 51.832.283,97 (cinquenta e um 

milhões, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e três euros e noventa e sete 
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cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concluiu, assim, que se registou um aumento de € 1.529.375,47 (um milhão, 

quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete 

cêntimos) no património do Município. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Passou, então, a analisar o passivo, observando que houve uma diminuição ligeira do 

passivo exigível, entre dois mil e dez e dois mil e onze, no valor de € 31.899,04 (trinta e um 

mil, oitocentos e noventa e nove euros e quatro cêntimos), sendo que, em dois mil e dez, o 

passivo exigível era de € 13.005.285,63 (treze milhões e cinco mil, duzentos e oitenta e 

cinco euros e sessenta e três cêntimos) e, em dois mil e onze, de € 12.973.386,59 (doze 

milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta e 

nove cêntimos). Esclareceu que estes valores foram apurados em cumprimento do critério 

da DGAL, estipulado legalmente. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à evolução do passivo, começou por constatar que, entre dois mil e 

dois e dois mil e nove, inclusive, o passivo registou sempre aumentos, cuja média anual é 

de € 892.560,16 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta euros e dezasseis 

cêntimos) e que, nos anos de dois mil e dez e de dois mil e onze, o passivo registou 

diminuições cuja média anual é de € 628.284,37 (seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e 

oitenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos), que corresponde a 4%. Manifestou a sua 

estranheza perante observações de que a diminuição do passivo foi reduzida, uma vez que 

só nos últimos dois anos é que o mesmo registou uma diminuição no seu quantitativo. 

Sublinhou que a Câmara Municipal pretende se manter ao lado da sua população e 
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esforçar-se para manter a tendência de redução do valor do passivo, não podendo, no 

entanto, assegurar que a mesma ocorrerá, atendendo à dificuldade em fazê-lo, 

principalmente no momento de crise profunda que o país atravessa e reforçou que espera 

que os presentes leiam as tendências dos dados apresentados e não apenas números. 

Ainda assim, constatou que o tempo de aumentos médios anuais de 9% no passivo 

terminou, porque, por um lado, não pretende hipotecar as próximas décadas do Município 

e, por outro lado, passar o seu tempo, enquanto Presidente da Câmara Municipal, a pagar 

dívida sem desenvolvimento, até porque não é possível uma coisa sem a outra. Esclareceu 

que, para apresentar uma percentagem de redução do passivo superior, bastaria que a 

Câmara Municipal decidisse não manter o ritmo das obras como o Primeiro Relvado, não 

conceder constantemente apoios sociais a famílias carenciadas, no entanto, comunicou 

que não ter disponibilidade para o efeito. A propósito dos investimentos do Município, 

acrescentou que o ano de dois mil e onze serviu para levar a cabo programações de um 

conjunto de projetos, cuja realização será viabilizada quando terminar o quadro conjuntural 

de crise que o país atravessa, que visam o apoio das empresas, da economia e das 

famílias, que entende que se fará essencialmente através da criação de empregos. ----- 

----- Relativamente à evolução do passivo, no que respeita aos empréstimos bancários, 

observou que os mesmos aumentavam em média 12%, ao ano, tendo nos últimos dois 

anos diminuído em média 17%, ao ano. -------------------------------------------------------------------- 

----- Passou a fazer uma abordagem legal aos limites de endividamento, que terá de 

continuar presente na prestação de contas, durante alguns anos. Relativamente à Lei das 

Finanças Locais, lembrou que no n.º 1, do seu artigo 36.º, se encontra a definição de 
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endividamento líquido, que consiste na diferença entre a soma dos passivos e o ativo 

circulante, e que no n.º 1, do seu artigo 37.º, é estipulado que esse limite tem que ser 125% 

das receitas do FEF, IRS, IMI, IMT e IUC. No entanto, informou que o artigo 2.º, da Lei n.º 

60-A/2011 de 30 de Novembro, que é a lei do Orçamento de Estado de dois mil e onze, 

revogou o artigo 53.º da Lei 55-A/2010 de 31 de Dezembro, e estipulou que, em trinta e um 

de dezembro de dois mil e onze, o valor do endividamento líquido não pode exceder o de 

trinta e um de dezembro de dois mil e dez. Acrescentou que o n.º 4, do artigo 5.º, o n.º 2, 

do artigo 37.º e o artigo 42.º, determinam a penalização no caso de violação do referido 

limite de endividamento, que passa pela redução de 10% do excesso do mesmo e, em 

caso de não ser cumprida esta redução, pela retenção de 10% do FEF. -------------------------- 

----- Após a apresentação dos preceitos legais mais relevantes quanto aos limites de 

endividamento, passou a apresentar a situação do Município nos últimos quatro anos, 

observando que no final de dois mil e nove, se registou uma violação do aludido limite, em 

€ 2.612.410,21 (dois milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e dez euros e vinte e um 

cêntimos), registando-se também uma violação do endividamento a médio e longo prazo, 

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

euros e noventa e cinco cêntimos), no final do ano de dois mil e dez, a violação do 

endividamento líquido foi de € 985.720,37 (novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e 

vinte euros e trinta e sete cêntimos) e já não se registava violação do endividamento de 

médio e longo prazo, devido às amortizações de capital realizadas e, nos finais de dois mil 

e onze, felizmente o Município não violou nenhum dos limites de endividamento, 

registando-se, nos empréstimos de curto prazo, uma margem no valor de € 38.486,85 
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(trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) e nos 

empréstimos de médio e longo prazo, uma margem confortável, no valor de € 1.045.280,55 

(um milhão e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

Ainda assim, alertou para o facto de haver um conjunto de leis que impedem o Município 

de aceder a empréstimos de médio e longo prazo acima de cerca de € 39.000,00 (trinta e 

nove mil euros), de acordo com um cálculo que é feito à média das amortizações dos 

municípios, razão pela qual o Município de Moimenta da Beira foi dos poucos do país que 

decidiu não contrair nenhum empréstimo de médio e longo prazo. Assim, observou que, no 

final do ano de dois mil e onze, houve uma redução do endividamento líquido no valor de € 

1.024.207,22 (um milhão e vinte e quatro mil, duzentos e sete euros e vinte e dois 

cêntimos), equivalente a 104%, salvaguardando o cumprimento da Lei das Finanças 

Locais, a qual estipula uma redução de 10%. Lembrou que, além dos empréstimos que 

referiu, existem os chamados empréstimos excecionados, que espera virem a ser 

colocados à disposição dos Municípios, para financiamento dos projetos que irão ser 

comparticipados pelo QREN. Comunicou que o Município, em dois mil e doze, apesar de 

prever um melhoramento no que respeita ao seu endividamento, irá violar os respetivos 

limites, atendendo a que, como a lei foi alterada, está obrigado a apresentar um nível de 

endividamento no máximo igual ao do ano anterior e, concomitantemente, cumprir a Lei 

das Finanças Locais, ou seja, apresentar um endividamento líquido no máximo de 125% 

das receitas que já mencionou, o que, na prática, corresponde a uma redução da 

capacidade de endividamento para menos de metade. Concluiu, assim, que, por uma mera 

ação administrativa, o Governo vai fazer com que os municípios não cumpram o limite do 
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endividamento. Ainda assim, ressalvou que apenas uma situação de endividamento 

estrutural, ou seja, a violação de um conjunto de limites, implicaria um conjunto de 

penalizações graves, esperando que a violação de um limite não traga consequências 

negativas para o Município. Manifestou a opinião de que deveriam ser determinados 

objetivos cumpríveis, dando, a título de exemplo, a obrigação de uma redução de 10% do 

valor do endividamento líquido registado no ano anterior, defendendo que os Municípios, 

ao verificarem que o objetivo proposto é incumprível, não se sentirão motivados a se 

esforçarem, uma vez que sabem, à partida que não o cumprirão. ----------------------------------- 

----- Enumerou outras consequências da violação dos limites de endividamento: 

dificuldades de aprovação de financiamentos pelo Tribunal de Contas, de financiamentos 

junto da banca e de aprovação de Contratos Programa e eventuais retenções de fundos e 

eventual obrigação de aumentar taxas. --------------------------------------------------------------------- 

----- Passou a apresentar os dados respeitantes à Demonstração dos Resultados, onde 

estão os custos e os proveitos e os resultados líquidos, começando por comunicar que, na 

variação entre dois mil e dez e dois mil e onze, se registou um aumento do lucro de 23%, 

correspondente a € 198.641,69 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e um 

euros e sessenta e nove cêntimos). Acrescentou que a Câmara Municipal, em dois mil e 

dez, teve resultados líquidos positivos no valor de € 869.603,57 (oitocentos e sessenta e 

nove mil, seiscentos e três euros e cinquenta e sete cêntimos) e, em dois mil e onze, os 

mesmos resultados foram no valor de € 1.068.245,26 (um milhão e sessenta e oito mil, 

duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos). Quanto aos custos registados 

entre dois mil e dez e dois mil e onze, observou que os mesmos sofreram um decréscimo 
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de 1%. Relativamente aos custos com as águas, informou que os mesmos tiveram uma 

redução de 13%, sendo que, em dois mil e dez, o seu valor foi de € 740.639,27 (setecentos 

e quarenta mil, seiscentos e trinta e nove euros e vinte e sete cêntimos) e, em dois mil e 

onze, de € 643.491,19 (seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e um 

euros e dezanove cêntimos). Esclareceu que os valores referidos correspondem à 

realização do ano, ou seja, ao que foi comprado. No que respeita aos fornecimentos e 

serviços externos, comunicou que os mesmos registaram um aumento de 8%, entre dois 

mil e dez e dois mil e onze, que está razoavelmente contido nas rubricas dos combustíveis, 

que aumentaram cerca de 8%, ressalvando que esta percentagem não é totalmente 

rigorosa, uma vez que não dispunha de todos os dados necessários para o respetivo 

cálculo, e da eletricidade que, no quarto trimestre de dois mil e onze, aumentou da taxa 

reduzida para a taxa máxima de 23%, sendo que na globalidade dos restantes serviços 

externos houve uma diminuição. Relativamente aos custos com pessoal, observou que os 

mesmos registaram uma diminuição de 0,1%. Comunicou que nas transferências de 

subsídios correntes houve uma diminuição de 11%. Quanto às amortizações de imobilizado 

(depreciações), informou que as mesmas registaram uma diminuição de 3%. Relativamente 

aos custos financeiros, que correspondem a juros de empréstimos, de ações litigiosas e de 

fornecedores, comunicou que os mesmos sofreram um aumento de 74%. Quanto aos 

custos extraordinários, constatou que os mesmos registaram uma diminuição de 67%, 

sendo que, na maioria do seu volume, correspondem à estimativa dos custos com 

subsídios de férias e de natal para o ano de dois mil e doze, cujo valor sofreu uma grande 

diminuição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Passou a analisar os proveitos e ganhos que, globalmente, sofreram uma diminuição 

de 1%. Destacou uma redução de 7% em venda de água, uma diminuição de 2% no 

conjunto de impostos e taxas, devido a uma diminuição de cerca de € 55.000,00 (cinquenta 

e cinco mil euros) do IMT (tendo os restantes impostos e taxas registado crescimentos), 

uma diminuição de 5% nas transferências e subsídios obtidos e um aumento de 62% nos 

proveitos e ganhos extraordinários, onde se incluem, quase exclusivamente, cerca de € 

200.000,00 (duzentos mil euros) provenientes do parque eólico. ------------------------------------ 

----- Propôs, então, a aprovação do resultado líquido do exercício de dois mil e onze, no 

montante positivo de € 1.068.245,26 (um milhão e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta 

e cinco euros e vinte e seis cêntimos), repartido da seguinte forma: 95% do seu valor para 

o reforço do património, correspondente a € 1.014.833,00 (um milhão e catorze mil, 

oitocentos e trinta e três euros), e 5% em reservas legais, correspondente a € 53.412,26 

(cinquenta e três mil, quatrocentos e doze euros e vinte e seis cêntimos). ------------------------ 

----- A fim de enquadrar os números na realidade, passou a enumerar alguns indicadores 

sociais: no desporto, trezentos e sessenta atletas federados, no cinema trinta sessões e mil 

oitocentos e noventa espectadores, que corresponde a uma média de sessenta e três 

espectadores por sessão, e na biblioteca dezoito exposições, nove lançamentos de livros, 

sete conferências, sete espectáculos e um conjunto vastíssimo de outras atividades. --------- 

----- Terminou a sua intervenção com a seguinte “pedra de toque”, que corresponde ao nó 

que o Município tem que desatar: conjugar sustentabilidade financeira com o 

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

intervenções acerca do documento em análise. ---------------------------------------------------------- 

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

Macedo, começando por elogiar a forma como a apresentação do documento em análise 

foi realizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que os números apresentados nada dizem às Freguesias caso não haja a 

sua aplicação prática em algumas obras de desenvolvimento nas mesmas. Assim, à 

semelhança do que tem vindo a fazer, passou a apresentar um rol de obras necessárias e 

urgentes para a sua Freguesia, algumas das quais já com alguns anos de promessas que 

ainda não foram executadas, a fim de as mesmas não caírem no esquecimento, 

considerando que cabe à Câmara Municipal executar aquelas que considere mais 

pertinentes e de execução possível: a conclusão do saneamento de Semitela e a 

repavimentação da estrada danificada, a ligação do ramal de saneamento do Guardal, o 

novo reservatório da água de Leomil, em Beira Valente, a execução do ramal de 

saneamento da Portela e a pavimentação dos arruamentos, a execução do ramal de 

saneamento do cruzamento de Paraduça, o pontão da ribeira, em Paraduça, que ameaça 

ruir, a ligação do ramal de saneamento da estrada de Beira Valente, o projeto de 

requalificação urbana da envolvente à casa do povo, escola, junta de freguesia e campo de 

futebol e a construção do polidesportivo de Leomil, destruído com as obras do lar da 

terceira idade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acrescentou que a sua Junta de Freguesia tem um encargo fixo anual de cerca de € 
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100.000,00 (cem mil euros) e que as suas receitas efetivas - as verbas exíguas do Fundo 

de Financiamento de Freguesias (FFF) e os duodécimos da Câmara Municipal  - pouco 

ultrapassam esse valor, pelo que o remanescente é previsto ser canalizado para a 

manutenção dos espaços públicos e dos jardins, que a Câmara não realiza, e para a 

colaboração em obras na sua Freguesia que a Câmara Municipal eventualmente queira 

realizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, atendendo a que a sua Freguesia não se revê nas contas apresentadas, e que 

outras instituições, sem tanta abrangência e dimensão, são mais contempladas, comunicou 

que se absterá na votação da Prestação de Contas de dois mil e onze. --------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Martins começou por ressaltar a dificuldade que a maioria dos 

deputados da Assembleia Municipal tem na interpretação do documento em apreço, 

admitindo que a explicação do Presidente da Câmara Municipal facilita a mesma. Da 

referida explicação, observou que o documento apresentado consiste numa comparação 

entre o que foi previsto, a nível orçamental, pelo Executivo, e o que foi efetivamente 

executado. Assim, da referida análise, constatou que se verifica uma taxa de execução de 

54%, que considera baixa, atendendo a que, apensar da falta de previsão de despesas e 

receitas associadas a grandes projetos, é possível ter-se uma noção real das despesas e 

receitas efetivas, nomeadamente no que respeita às receitas provenientes do Governos e 

às despesas, por exemplo com transportes, associações, protocolos e Juntas de 

Freguesia. Quanto às despesas com associações e juntas de freguesia, informou 

considerar que a taxa de execução de cerca de 20% insuficiente, principalmente para as 

associações que vivem dos apoios concedidos. ---------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente às despesas do pessoal, que tiveram um aumento de 3,31%, 

questionou se as verbas a nível de subsídios de natal e de férias, na ordem os € 

500.000,00 (quinhentos mil euros), já foram retidas no ano de dois mil e onze, no âmbito 

das imposições da Troika e do Governo, e se as mesmas ficam à disponibilidade do 

Governo ou do Município, considerando que, caso fiquem ao dispor do Município, deveriam 

contribuir para o aumento da taxa de execução orçamental, a nível de transferências para 

as juntas de freguesias, para as IPSS’s e para as despesas correntes, nomeadamente as 

despesas tidas com transportes escolares, com águas e com eletricidade. ----------------------- 

----- Relativamente às Grandes Opções do Plano, observou que a taxa de execução 

financeira anual foi de 44% e, portanto, inferior à de execução global. Tendo verificado uma 

grande discrepância de valores e tipologias de projetos que foram apoiados ou executados 

nesse ano, defendeu que as freguesias, principalmente as mais pequenas, que tiveram 

investimentos insignificantes ou quase inexistentes, deveriam ter um apoio mais efetivo, 

atendendo às implicações da reforma autárquica e aos problemas relacionados com a falta 

de apoios e com a transferência de serviços. ------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo a que não participou na discussão do Orçamento de dois mil e onze, por 

ainda não integrar a Assembleia Municipal nesse momento, e considerando tratar-se de um 

documento de orientação não só técnica, mas também política, na qual a Assembleia 

Municipal deve ter um papel fiscalizador, e dando sempre a presunção da dúvida ao 

Executivo, declarou que se irá abster na votação deste ponto. --------------------------------------- 

----- O deputado Carlos Bento apresentou as suas felicitações pelo trabalho apresentado, 
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que se revelou claro, conciso e coeso. Defendeu que os responsáveis pelo excesso de 

passivo do Município não têm legitimidade para acusar o Executivo de não executar obras, 

renovando a sua convicção de que a grande obra se verificava nas contas apresentadas, 

que não registam um aumento do seu passivo, e que ninguém deveria ter a ousadia de 

dizer alguma coisa com o intuito de desfavorecer e inferiorizar o mérito do Executivo. -------- 

 ----- Solicitou a entrega dos documentos em análise em suporte informático, de modo a 

facilitar a comparação de valores em cada ano. ---------------------------------------------------------- 

----- Informou que o seu voto será favorável, uma vez que considera que o Executivo 

merece toda a confiança. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sessão da Assembleia Municipal se realize da parte da tarde, atendendo a que nesse 

período há mais elementos presentes. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal iniciado a apresentação das contas, 

enquadrando-as com a conjuntura atual, lembrou que a mesma não sofreu alterações 

desde a apresentação do Orçamento de dois mil e onze. ---------------------------------------------- 

----- Questionou se houve ou não um aumento do endividamento global, atendendo a que 

os membros da oposição, na sua declaração de voto, declararam que se registou um 

aumento de cerca de € 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil euros) na dívida global, e o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou não se ter registado nenhum aumento. 

Ressaltou que, quando o Executivo recorrer ao endividamento para realizar obra, o 

aumento da dívida não será encarado como um fator negativo. ------------------------------------- 
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----- Observou que a situação deste Município, neste mandato, tende a estagnar, uma vez 

que, por um lado, os valores da dívida apresentam valores muito próximos, nos últimos 

dois anos e, por outro lado, apesar de se verificar muita atividade na projeção do município, 

não se observa a realização de novos projetos, apenas a prossecução de projetos 

anteriores, designadamente, do parque desportivo e do centro escolar, cujo calendário 

obriga a sua execução neste período. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, perante a tendência que leu dos números apresentados e concordando com o 

teor da declaração de voto dos vereadores da oposição, comunicou que irá ser solidário 

com os mesmos quanto ao seu sentido de voto. --------------------------------------------------------- 

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

manifestar a sua total discordância com as palavras do deputado António José Tojal 

Rebelo, tendo uma perceção totalmente diferente quanto à tendência que os números 

apresentados revelam, defendendo que, atendendo à conjuntura atual e ao facto do 

Município não dispor de fundos extraordinários para incrementar a sua situação, ainda 

assim, regista uma ligeira melhoria nas suas contas, conseguindo o equilíbrio de, mesmo 

com o peso excessivo dos encargos, ir conseguindo fazer algum investimento, viabilizando, 

assim, a sua sustentabilidade e o seu desenvolvimento. Defendeu que as dificuldades 

atuais se devem aos excessos cometidos nas obras realizadas pelo país, num período de 

bonança, sem qualquer concerto na partilha de recursos, regozijando-se com a mudança 

de paradigma verificada no Município, nomeadamente no que respeita ao rigor na sua 

gestão, inclusivamente na apresentação das contas, dentro dos preceitos da conciliação 

das contas públicas, de nível nacional e europeu, que revelam estabilidade e 
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previsibilidade, quando, inclusive, as receitas do Orçamento de Estado estão em 

progressiva redução. Defendeu que o país e principalmente o interior, mais do que investir 

em infraestruturas, como defendiam os deputados Luís Miguel Martins e António Macedo, 

necessita de investir em conhecimento e canaliza-lo de modo a manter sua população, 

dando como exemplo os Municípios de Penedono e Sernancelhe, que têm excelentes 

infraestruturas, o que não impede que a sua população esteja gradualmente a diminuir. ----- 

----- Relativamente à declaração de voto dos vereadores da oposição, informou não 

concordar com o seu teor, uma vez que padece de uma série de generalidades, não 

contendo propostas concretas. Quanto à questão do aumento do endividamento 

mencionado na mesma declaração, solicitou ao Presidente da Câmara para prestar o 

devido esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Joaquim Filipe Rodrigues manifestou a sua discordância quanto à falta de 

investimento e à estagnação da situação do Município, defendendo que, apesar de as 

obras em curso terem sido iniciadas pelo Executivo anterior, é necessário pagá-las, bem 

como as volumosas dívidas anteriormente contraídas, algumas, inclusive, com períodos de 

carência, o que, perante a situação de crise atual generalizada, entende ser de louvar. 

Congratulou-se, assim, com o facto do Executivo, devido à sua postura, ter ganhado 

credibilidade perante os credores, o que considera de suma importância. ------------------------ 

----- Apesar de a única pessoa que está frequentemente nas sessões da Assembleia 

Municipal ser o vereador Joaquim Coelho, relativamente à declaração de voto dos 

vereadores da oposição, concordou que a mesma é composta de generalidades e 
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desprovida de propostas alternativas concretas. --------------------------------------------------------- 

----- O deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António Macedo, 

relativamente à intervenção do Presidente da Assembleia, sublinhou que não é a favor de 

uma política de betão, que, inclusive, nos últimos anos duplicou infraestruturas, tendo, na 

sua intervenção, enumerado uma série de obras em falta, apenas por se tratar de obras de 

cariz essencial, que darão condições básicas à sua população. --------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo, em resposta ao deputado Joaquim Filipe 

Rodrigues, que, na sua intervenção, deu a sensação de que o anterior executivo deixou 

uma herança muito pesada ao Presidente da Câmara Municipal, observou que a liquidação 

da divida é realizada de forma evolutiva e nunca num só mandato, sublinhando que o 

importante é que a dívida esteja associada a bons investimentos. --------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Assembleia Municipal, quanto à tendência traduzida nos 

números apresentados, observou que o Executivo poderá ter os objetivos de incrementar a 

agricultura, de dinamizar as atividades económicas e de criar condições de emprego para 

fixar os seus jovens, no entanto, os mesmos ainda não estão traduzidos em números, 

atendendo a que, na execução das Grandes Opções do Plano, a agricultura é contemplada 

apenas com € 4.000,00 (quatro mil euros), a cultura com € 62.000,00 (sessenta e dois mil 

euros) o comércio e o turismo com € 623.000,00 (seiscentos e vinte e três mil euros). -------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado e Presidente da 

Junta de Freguesia de Leomil, António Macedo, esclareceu que se referia ao hábito de 

apenas se considerarem obras aquelas que são de execução física. ------------------------------ 
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----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, lembrou que nem todas as 

atividades carecem de dinheiro para serem levadas a cabo. ------------------------------------------ 

----- Esclareceu que algumas das atividades do Município, conotadas como divulgação e 

propaganda, se tratam, sim, da afirmação de marcas de Moimenta da Beira. -------------------- 

----- Tomou a palavra o vereador Joaquim Coelho, começando por lembrar que, em 

democracia, há direitos e deveres, sendo os primeiros o direito de expressar a opinião e o 

dever de respeitar a dos outros. Declarou que a postura dos membros da oposição tem 

sido de uma dignidade extraordinária, havendo sempre respeito perante a atuação do 

Presidente da Câmara. Não obstante, sublinhou a importância de os referidos membros 

manifestarem a sua posição para defender os interesses do Município. --------------------------- 

----- Relativamente ao voto contra a aprovação da Prestação de Contas de dois mil e onze, 

comunicou que a mesma foi feita tendo por base a tendência observada e pelos avisos 

realizados, aquando da aprovação do Orçamento e do Plano. --------------------------------------- 

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

satisfação pela forma respeitosa como, salvo raras exceções, as questões são abordadas, 

tanto em sede de Câmara Municipal, como na Assembleia Municipal, reconhecendo e 

agradecendo o contributo de todos nesse sentido. Comunicou que terá o maior gosto em 

responder a qualquer questão que lhe seja colocada, havendo algumas que não aborda 

diretamente, nomeadamente no atinente à declaração de voto, por respeito aos seus 

autores que não estão todos presentes. -------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António 
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Macedo, discordou de que a Câmara Municipal pouco ou nada faz à Freguesia de Leomil. 

Sublinhou que os munícipes de Leomil usufruem de todos os serviços que o Município 

oferece, à semelhança de todos os outros, não sendo verdade que não haja investimento 

na freguesia de Leomil, em termos de obras, estando a decorrer até algumas daquelas que 

foram referidas como não executadas e, especialmente, na qualificação e bem estar das 

pessoas, sendo promovido um conjunto de iniciativas físicas na Freguesia de Leomil. Deu 

como exemplo o evento de todo-o-terreno, que decorreu no fim-de-semana passado, para 

o qual o Município teve uma contribuição objetiva, uma vez que entende que aquela 

Freguesia é a que tem melhores condições para, num único equipamento, desenvolver 

progressivamente essa atividade. Lembrou que, em dois mil onze, foi projetado um 

conjunto de iniciativas que têm uma grande incidência no território da Freguesia de Leomil, 

esperando que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia reconheça a vontade que o 

Executivo tem de não tratar ninguém de forma distinta. Defendeu, assim, que devem ser 

construídos equipamentos nos locais adequados, e não em todas as freguesias, para 

depois não serem utilizados. ------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Martins, relativamente à comparação entre a 

previsão e a taxa de execução, reiterou que a taxa de execução de dois mil e onze foi 

melhor a todos os nível, em relação à taxa de execução de dois mil e dez, sendo em tudo 

semelhante à média nacional, mas, ainda assim, melhor, ou seja, tem um conjunto de 

indicadores que melhoraram, pelo que não entende que a mesma possa servir de motivo 

para que as pessoas votem contra ou se abstenham na votação do documento em análise. 

----- Relativamente à taxa de execução das transferências de capital, esclareceu que a 



 
           Fls. 

__________   
2012.04.27 

 
Livº . 10 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

95

mesma engloba o valor que estava previsto que, por sua vez, inclui dívida em montantes 

que são incomportáveis num único ano, em respeito pelo preceituado legalmente, só 

podendo ser apresentadas percentagens maiores de execução quando a Câmara 

Municipal possa apresentar uma proposta de Orçamento expurgada de valores da dívida 

que, à partida, já sabe que não vai poder pagar no ano respetivo. ---------------------------------- 

----- Ressaltou que não pretende que a Assembleia Municipal leia nas suas palavras um 

otimismo que não tem, uma vez que tem uma grande apreensão quanto ao futuro do 

Município, tendo, ainda assim, uma grande determinação para ultrapassar essa situação. -- 

----- Observou que os aumentos do valor das prestações sociais, que dependem da 

Câmara Municipal, pelo seu conhecimento e proximidade, e que deveriam depender do 

Estado, porque à luz da lei assim é, apresentam valores muito interessantes. ------------------- 

----- No que respeita às despesas de pessoal, observou que as mesmas registaram uma 

pequena redução de 0,1%, tendo, por um lado, sofrido reduções devido à aposentação de 

colaboradores e à descida de posicionamentos remuneratórios, devido à redução de três 

chefias intermédias e, por outro lado, apresentado um incremento muito significativo, no 

valor de cerca de € 230.000,00 (duzentos e trinta mil euros), devido aos contratos de 

emprego de inserção e aos estágios profissionais, realizados no âmbito do PEPAL – 

Programa de Estágios Profissionais da Administração Local. No que respeita aos contratos 

de emprego de inserção, esclareceu que a Câmara Municipal os utiliza de modo a dar a 

oportunidade de algumas dezenas de pessoas, que se encontram desempregadas, de se 

inserirem e se integrarem, e de usufruírem de condições mínimas. Relativamente aos 
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estágios profissionais, observou que, apesar de os mesmos terem significado um encargo 

substancial, constituíram também uma oportunidade para os jovens licenciados 

trabalharem na sua área. Acrescentou que, em relação à dimensão, este terá sido o 

Município que teve mais estágios profissionais no país e, mesmo em termos absolutos, 

houve poucos municípios no país que tenham admitido tantos estágios, concretamente 

doze, no entanto, este ano, devido aos constrangimentos que o Município atravessa, irá 

receber oito estagiários, no âmbito do referido programa. Sublinhou que, apesar de o 

Município não ter possibilidade de selecionar os candidatos ao referido programa de acordo 

com a sua área de residência, considera ser uma questão de solidariedade para com todos 

os jovens licenciados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu pelas considerações elogiosas que o deputado Carlos Bento fez. ------------- 

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

esclareceu que, sendo a mesma transversal a um conjunto de áreas, as classificações 

podem não espelhar obrigatoriamente as despesas que se fazem, dando como exemplo as 

obras nas freguesias, que resultam de um conjunto de investimentos da Câmara Municipal 

e que não estão discriminadas por freguesia. Relativamente aos investimentos que 

considera que deverão ser realizados na área da agricultura, comunicou que irá aguardar 

pela abertura de programas que os comparticipem e, caso os mesmos não venham a ser 

passíveis de comparticipação, o Município levará a cabo alguns deles, necessariamente 

menos. Acrescentou que, neste momento, o Município está a programar investimentos na 

floresta, com muito significado, que espera virem a ser aprovados nos programas de 

comparticipação que se encontram a decorrer. ----------------------------------------------------------- 
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----- Quanto à dívida do Município, convidou o deputado António José Tojal Rebelo a, caso 

verifique que os argumentos utilizados pelos vereadores da oposição estão errados, e se 

os mesmos são o fundamento da sua votação desfavorável aos documentos em análise, 

reconsiderar a sua posição. Começou por lembrar que a forma como as contas são 

apresentadas tecnicamente é da responsabilidade dos serviços, em respeito do que é 

estipulado legalmente. Observou que os vereadores da oposição fazem uma leitura errada 

do endividamento passivo exigível, desacreditando as contas do Município, do ponto de 

vista técnico, afirmando que o mesmo, no final de dois mil e onze, apresenta o valor de € 

12.123.545,07 (doze milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e cinco euros 

e sete cêntimos), quando, na verdade, ascendia ao valor de quase € 13.000.000,00 (treze 

milhões de euros), o que conduzia a resultados até mais favoráveis a quem defende que o 

passivo diminuiu. Esclareceu que a diferença entre os dois valores se deve à não inclusão 

dos acréscimos de custos, uma conta onde constam, por exemplo, as faturas em 

conferência e a previsão do subsídio de férias de natal, que, de acordo com as regras 

previsionais, têm de constar nas contas. Ainda assim, confessou não perceber como é que 

os vereadores da oposição chegaram ao valor que apresentam no ano de dois mil e onze. 

Acrescentou que, de acordo com as regras da boa gestão e da boa prestação de contas, 

devem também constar nos acréscimos e deferimentos os valores das ações judiciais que, 

com muita probabilidade caiam no ano de dois mil e doze, acrescentando que, se este 

valor está diferente da realidade, não é por excesso, mas sim por defeito. ----------------------- 

----- Defendeu que, das contas apresentadas, não se identifica uma tendência de 

estagnação, atendendo a que se verificou um aumento médio de endividamento, nos 
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últimos dez anos, de quase de € 1.000.000,00 (m milhão de euros por ano,) enquanto que, 

nos últimos dois anos, se constata uma diminuição média do endividamento no valor de 

cerca de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), o que corresponde a uma diferença de cerca 

de € 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros). ------------------------------------------------ 

----- Comunicou que a sua vontade não é elevar a execução através da realização de obras 

acima dos preços do mercado, com custos que representem o dobro da respetiva previsão, 

conforme se verificou em determinados investimentos do Município, mas sim estar o mais 

próximo possível do que são as previsões, dentro do que é necessário e do que é rigoroso. 

Assim, apelou a que não seja entendida uma boa execução, aquela que apresenta uma 

despesa que represente o dobro do que deveria representar para se atingir determinado 

objetivo. Refutou que o investimento que se está a fazer no Município é baixo, uma vez que 

estão a ser realizadas, em simultâneo, as obras do primeiro relvado, que teve um 

financiamento apenas de 33%, e do centro escolar, com um valor de cerca de € 

4.000.000,00 (quatro milhões de euros). Lembrou, ainda, que a maior obra, em termos de 

volume, que se fez neste Município, até este mandato, foi a do pavilhão que custou 

sensivelmente € 3.500.000,00 (três milhões e meio de euros). Ressalvou que, caso o 

relvado tivesse uma comparticipação adequada as contas apresentadas seriam 

significativamente diferentes, defendendo que, enquanto puder, o Município não lançará 

obras nessas condições. Contestou que as obras que o Município está a levar a cabo são 

obras que vêm do anterior executivo, lembrando que o projeto do Centro Escolar que vinha 

detrás não é o que está a ser realizado, nem a nível físico, uma vez que tem mais cinco 

salas, nem a nível financeiro, uma vez que com mais essas salas e algumas coisas custa o 
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mesmo que o anterior, sendo que o projeto financeiro anterior implicava que para um 

investimento de cerca de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros) o Município apenas 

tivesse cerca de € 1.500.000,00 (um milhão e meio de euros) de comparticipação. Não 

descurando as dificuldades vivenciadas pelo Município, manifestou a sua vontade de não 

comprometer as gerações futuras, tendo por base um acompanhamento muito próximo da 

execução das obras e o seu planeamento adequado, ou seja, adequar, tanto quanto é 

possível, a realização às necessidades e obter um financiamento de acordo com as 

melhores regras possíveis. Apelou à compreensão de todos a título de compensação do 

seu esforço no sentido de estabilizar o endividamento municipal, que se denuncia crucial 

para o desenvolvimento do Município. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às atividades do Município, conotadas como divulgação e propaganda, 

sublinhou que as mesmas custam muito pouco ao Município e proporcionam benefícios 

grandes e a prazo para as empresas. Comunicou que no programa definido pelo seu 

Executivo, constam três grandes linhas de atuação, em relação à definição de meios 

culturais: reduzir as desigualdades através de opções que propiciem o desenvolvimento de 

políticas sociais justas e integradoras; desenvolver a economia local, reforçando medidas 

que facilitem a iniciativa individual e fortaleçam a competitividade e estimular a auto-estima 

da população do Concelho de Moimenta da Beira face à sua identidade, motivando a 

definição de meios culturais, esclarecendo que as referidas atividades levadas a cabo pelo 

Município se inserem na terceira linha. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Joaquim Filipe Rodrigues, esclareceu que, além de as 

empresas agora não permitirem que se pague mais tarde, não têm condições para o fazer, 
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devendo a Câmara Municipal ter a preocupação de liquidar as suas dívidas com a maior 

brevidade possível, principalmente às empresas que têm uma intervenção maior na 

economia local e também maior fragilidade. Comunicou que, em contencioso, no ano 

passado, o conjunto de encargos assumidos, pagos e não pagos, resultantes da atividade 

municipal de dois mil e onze, será superior a cerca de € 400.000,00 (quatrocentos mil 

euros), dos quais € 200.000,00 (duzentos mil euros) foram liquidados. ---------------------------- 

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

Prestação de Contas de dois mil e onze, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com 

um voto contra do deputado António José Tojal Rebelo, duas abstenções do deputado Luís 

Martins e do deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António de Macedo, 

e trinta e quatro votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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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