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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E ONZE =================================================== 

ACTA N.º 02/2011 

========== Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, realizou-se, 

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

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

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

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

Rebelo e Rui Laureano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

e cinco de Abril do ano de dois mil e onze, a mesma foi aprovada por maioria, com trinta e 

um votos a favor e oito abstenções dos membros que não estiveram presentes: João Paulo 

dos Santos Moura, Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Joaquim Filipe Santos 

Rodrigues, António Francisco Pinto Reis, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Ana Maria 

de Carvalho Pinto, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso e Basílio Pureza Requeijo de 

Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal apresentou uma proposta de introdução da 

eleição do Presidente de Junta de Freguesia, bem como do seu substituto, que, em 
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representação das Juntas de Freguesia deste Município de Moimenta da Beira, participará 

no XIX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------- 

----- Não havendo nenhuma oposição à introdução do referido assunto, o deputado José 

Agostinho Gomes Correia propôs que, estando já representado o Município pelos 

Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, do Partido Socialista, fosse 

eleito para efectivo um Presidente da Junta de Freguesia da coligação “Unidos Pelo Futuro” 

PSD/CDP-PP e para suplente um Presidente da Junta de Freguesia do Partido Socialista. - 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha sugeriu a eleição do Presidente da 

Junta de Freguesia de Peva, com efectivo, e a eleição do Presidente da Junta de Freguesia 

de Cabaços, como suplente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação a referida proposta, por escrutínio secreto, a mesma foi aprovada, por 

maioria, com vinte e sete votos a favor, dois votos contra e dez abstenções. -------------------- 

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

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

----- O deputado Paulo Silva manifestou o seu desacordo perante os argumentos utilizados 

pelos Senhores Vereadores da Coligação “Unidos Pelo Futuro” PSD/CDS-PP na votação 

contra a cedência de um espaço para benfeitoria, localizado em Soutosa, a favor dos 

Baldios Terras de Aquilino Ribeiro. Defendeu que, do ponto de vista urbanístico, não se 

pode alegar que a construção vá colidir com a zona nobre da aldeia, uma vez que ainda 

não é conhecido o tipo de arquitectura que vai ser adoptada e que já existe nessa mesma 

zona um bairro social em condições muito degradadas. Relativamente ao facto da 



 
Fl. 

__________   
2011.04.29 

 
Livº . 09 

 
 
 

                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 

 

 

80

construção se situar a menos de duzentos metros da Fundação Aquilino Ribeiro, lembrou 

que o Escritor lutou muito pelos Baldios da sua terra, tendo inclusive escrito um livro acerca 

do assunto. Quanto à importância de canalizar recursos para a construção de um Lar em S. 

Martinho, lembrou que a Comissão de Compartes cedeu para o efeito € 50.000,00 

(cinquenta mil euros), no ano de dois mil e dez, e tem prevista a cedência de € 10.000,00 

(dez mil euros), para o corrente ano. Sublinhou, ainda, que as futuras instalações não 

servirão apenas para a realização de eleições.  ---------------------------------------------------------- 

----- O deputado Carlos Bento manifestou a sua satisfação pela promoção do evento 

“Feirinha da Terra”, considerando importante os Presidentes das Juntas de Freguesia 

incentivarem as pessoas a participarem na mesma. ---------------------------------------------------- 

----- O deputado Hildérico Coutinho congratulou-se pela realização da “Feirinha da Terra”, 

entendendo que à volta deste evento poderão surgir outras iniciativas que dinamizem a Vila 

de Moimenta da Beira. Manifestou a sua satisfação pela implementação da rede Hi fi. ------- 

----- Alertou que um residente no Alto do Pombo, na emissão do seu cartão de cidadão, 

devido ao código postal, viu a sua zona de habitação integrada na Freguesia de Moimenta 

da Beira e não na Freguesia de Arcozelos. ---------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou o seu desagrado pela forma como foi realizada a eleição do Presidente de 

Junta de Freguesia, bem como do seu substituto, que, em representação das Juntas de 

Freguesia deste Município de Moimenta da Beira, participará no XIX Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil observou que, na referida eleição, os 



 
Fl. 

__________   
2011.04.29 

 
Livº . 09 

 
 
 

                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 

 

 

81

Presidentes das Juntas de Freguesia foram politizados, quando deveriam ser 

representantes dos seus eleitores e não de um partido. ------------------------------------------------ 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia esclareceu que sugeriu a eleição de um 

Presidente da Junta de Freguesia da coligação “Unidos Pelo Futuro” PSD/CDS-PP não 

com a intenção de partidarizar os Presidentes das Juntas de Freguesia, mas sim num 

espírito de repartição de funções. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou o Presidente da Câmara sobre o motivo pelo qual ainda não foi executado 

o registo das casas da Barragem do Vilar a favor dos respectivos locatários. -------------------- 

----- Sugeriu a demolição do conjunto de barracos sitos junto à marginal da Barragem do 

Vilar e a colocação de um equipamento que torne aquele lugar num espaço de lazer ou de 

observação da natureza. Aconselhou a transferência das oficinas e armazéns desse lugar 

para  os armazéns sitos a seguir ao rio. -------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou ser informado da evolução do processo que está no Tribunal Administrativo 

de Viseu respeitante às instalações do antigo matadouro, que servem actualmente de 

estaleiro e que poderiam ser disponibilizadas para outras empresas. ------------------------------ 

----- Relativamente ao sector vitivinícola, lembrou da importância da aquisição de um 

imóvel, que a Câmara Municipal não concretizou devido a constrangimentos burocráticos, 

para o desenvolvimento de um projecto que integre, além de caves, uma enoteca e um 

museu ligado ao vinho e às artes tradicionais. ------------------------------------------------------------ 

----- Constatou que o edifício onde se situava a antiga casa do povo, adquirido pela Câmara 
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Municipal no intuito de o converter em arquivo municipal e, posteriormente, em um museu, 

está a descaracterizar a zona histórica da Vila de Moimenta da Beira, dado seu estado de 

degradação. Posto isto, defendeu que, caso o mesmo não tenha sido integrado num 

projecto de requalificação urbana, deverá ser cedido a outra entidade que lhe dê uma 

finalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou da necessidade de intervenção na igreja dos Arcozelos, no sentido de 

conservar aquele vestígio histórico. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Indagou qual o ponto da situação da aquisição de alguns terrenos no S. Francisco, 

iniciada pelo anterior Executivo, para a criação de uma área de merendas, sem grandes  

investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Questionou se a Câmara Municipal tem algum projecto respeitante ao Mosteiro do 

Convento de S. Francisco. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua concordância com o financiamento para a aquisição das instalações 

dos CTT’s, sitas na localidade de Vila da Rua, com vista à integração da sede da 

respectiva Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou ser informado sobre o ponto da situação do projecto respeitante à Fundação 

Aquilino Ribeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que, na promoção do evento da “Feirinha da Terra”, que considera muito 

interessante, é necessário ser acautelado o cumprimento dos parâmetros legalmente 

estabelecidos para a realização da venda de produtos. ------------------------------------------------ 
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----- O deputado Luís Martins, recentemente empossado como deputado da Assembleia 

Municipal, comunicou que tentará dignificar o respectivo lugar com a sua modesta, 

comicente e prematura participação. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Questionou sobre a legalidade de aplicação de um aumento de taxas, com efeitos 

retroactivos, acima da taxa de inflação, por parte da empresa Águas de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Indagou se é possível o Município adoptar o mesmo princípio, cobrando àquela 

empresa também retroactivos pelo uso de equipamentos. Questionou, ainda, qual o 

aumento da taxa aplicada pelos serviços municipais. --------------------------------------------------- 

----- Questionou se alguma vez foi feito um levantamento acerca do número de instituições 

que não pagam as taxas de abastecimento de água, bem como dos respectivos consumos, 

que permita perceber qual o seu peso nas perdas verificadas no sistema. Considerando 

que as instituições deste Município possuem um papel fulcral na vida social das nossas 

populações e que devem ser apoiadas e incentivadas, propôs a criação de uma tarifa social 

de valor zero, que acautele, no entanto, um máximo de consumo considerado razoável, 

calculado com base no número de associados ou utentes a serem servidos. -------------------- 

----- Atendendo ao défice verificado nas áreas do ambiente e da educação, sugeriu a 

diminuição de gastos supérfluos, tais como os realizados em publicidade. Questionou qual 

é o custo efectivo que o Município tem com a publicidade e qual o seu impacto nas suas 

contas. Indagou qual a percentagem de decréscimo de investimento em publicidade, nos 

últimos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao documento discutido na sessão anterior, acerca das áreas críticas 
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do Município, quis saber quais os custos com a aquisição de electricidade verificados nos 

diversos equipamentos dos Municípios e qual o valor da factura da iluminação pública. 

Indagou se é necessário haver caminhos agrícolas e outros pontos com pouca malha 

urbana totalmente iluminados. Defendeu a aplicação do princípio de redistribuição dos 

pontos de iluminação naqueles circuitos, bem como a realização de um estudo profundo de 

eficiência energética, tendo em vista a diminuição desses encargos. ------------------------------ 

----- O deputado António Reis congratulou-se com as excelentes intervenções verificadas 

nesta sessão, que contribuem para o melhoramento do Município. --------------------------------- 

----- Sublinhou a importância de se realizarem sessões fora do horário laboral, viabilizando, 

deste modo, uma maior participação do público, e, ainda, de se promoverem sessões para 

a discussão de outros assuntos, fora do Regimento, conforme prometido pelo Presidente 

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

----- Solicitou a distribuição, por todos os deputados, de informação acerca da cedência de 

um espaço para benfeitoria, localizado em Soutosa, a favor dos Baldios Terras de Aquilino 

Ribeiro, atrás abordada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lamentou o facto de, actualmente, não haver candidatos à Assembleia da República 

da zona de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Indagou o Presidente da Câmara Municipal sobre qual o ponto da criação do Gabinete 

Agrícola e do apoio à criação de um centro de estudos agrícolas. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha frisou que podiam ter sido 
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apresentadas mais propostas para a eleição do Presidente de Junta de Freguesia e do seu 

substituto, que, em representação das Juntas de Freguesia deste Município de Moimenta 

da Beira, participará no XIX Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, pelo que considera sem cabimento os reparos realizados. -------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva interveio, questionando o sentido crítico 

do Presidente da Assembleia que, ao contrário do que aconteceu noutras 

situações, permitiu ataques pessoais ao Presidente da Junta de Peva e aos vereadores da 

coligação PSD/CDS. Salientou que as declarações proferidas pelo deputado Paulo Silva 

não correspondem à verdade e lamentou que o referido deputado, embora ainda não 

tivesse intervindo nesta Assembleia, o fizesse, agora, com críticas ao Presidente da sua 

Junta de Freguesia. A propósito das apreciações infundadas, declarou que não esteve 

presente na reunião de Câmara e apelidou de lamentável o facto de a Associação de 

Compartes Baldios Terras de Aquilino Ribeiro ter solicitado o aludido terreno à Câmara 

Municipal, sem antes ter contactado a Junta de Freguesia. ------------------------------------------- 

----- O Vereador Joaquim Coelho informou que a Coligação PSD/CDS-PP irá apresentar, 

por escrito, os esclarecimentos tidos por convenientes quanto à declaração de voto 

proferida no âmbito da cedência de um espaço para benfeitoria, localizado em Soutosa, a 

favor dos Baldios Terras de Aquilino Ribeiro. -------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal sublinhou que a votação acima referida foi 

realizada de uma forma expressiva e clara. ---------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Reis, esclareceu que, ouvidos informalmente alguns 
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deputados, se apercebeu que não havia disponibilidade da parte de alguns para a 

realização das sessões num período pós-laboral, até porque as sessões duram muito 

tempo. Posto isto, não fez mais nenhuma diligência com o intuito de não dividir a 

Assembleia Municipal, apesar de concordar com a realização das sessões nesse horário. 

Informou que a sugestão de debates poderá partir de qualquer membro e que, 

preferencialmente, os mesmos deverão ser realizados nas reuniões ordinárias para não 

afectarem as finanças do Município. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer que a cedência de um 

espaço para benfeitoria, localizado em Soutosa, a favor dos Baldios Terras de Aquilino 

Ribeiro, foi decidida democraticamente, no maior respeito por todos. ------------------------------ 

----- Agradeceu o elogio do deputado Carlos Bento, relativamente à promoção da “Feirinha 

da Terra”. Informou que a Câmara Municipal tem incentivado os Presidentes das Juntas de 

Freguesia e as associações do Município a divulgarem o referido evento, bem como a 

disponibilizarem meios de transporte para os participantes. Agradeceu pelo esforço e pela 

atenção dedicados pelos Presidentes de Junta de Freguesia neste evento que visa 

incrementar o rendimento familiar dos pequenos produtores primários, estimular o 

crescimento das pequenas produções e trazer gente à Vila de Moimenta da Beira.  ----------- 

----- Acolheu a sugestão do deputado Hildérico Coutinho, informando ser sua intenção 

realizar feiras temáticas e outros eventos que dinamizem ainda mais os dias em que são 

realizadas as “Feirinhas da Terra”. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Concordou com o deputado Hildérico Coutinho quanto aos limites das Freguesias não 
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deverem ser determinados por códigos postais, por via da utilização do cartão de cidadão. 

Informou que o Município fará o que estiver ao seu alcance para que essa situação seja 

alterada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, relativamente à 

rentabilização do património, informou que o Executivo tem feito um esforço nesse sentido, 

tendo cedido a exploração da Praia de Segões, adjudicado a exploração da Pousada e do 

Parque de Campismo do Vilar e arrendado a maioria das lojas do mercados municipal. ------ 

----- No que respeita às casas da Barragem do Vilar, esclareceu que, no ano passado, foi 

feito um levantamento topográfico exaustivo de todo o loteamento necessário para se saber 

qual é o perímetro de incidência e qual a situação actual dos lotes e das casas. Mais 

informou que o loteamento aguarda a análise, por parte da Conservatória, e uma audiência 

pública dos moradores para, após eventuais acertos, se proceder à sua aprovação e ao 

seu registo definitivos. -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Lembrou que a Câmara Municipal realizou uma larga limpeza em vários espaços 

do Vilar, estando também a organizar a plantação de espécies arborais e florícolas, com a 

colaboração do respectivo Presidente da Junta de Freguesia, a quem agradeceu 

publicamente. No que respeita às barracas sitas na mesma localidade, informou ser sua 

intenção proceder de acordo com o sugerido, ou seja, realizar um acordo com os 

respectivos utilizadores no sentido de transferir as oficinas e os armazéns desse lugar para 

os armazéns sitos a seguir ao rio. Comunicou que, posteriormente, decidirá acerca da 

necessidade de demolição daquelas construções, defendendo que a sua permanência 

poderá servir de fundamento para a construção de algum imóvel. ---------------------------------- 
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----- Informou que Sernancelhe não participará no projecto de requalificação das margens 

entre a estrada e a albufeira de Vilar. Deste modo, contando o Município com um 

financiamento entre seiscentos a setecentos mil euros por parte da CIM Douro, está a ser 

levado a cabo um estudo a fim de apurar qual o custo do referido projecto, uma vez que o 

mesmo só poderá ser realizado desde que não se necessite de meios próprios muito 

significativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às instalações do antigo matadouro, informou que, apesar dos juristas 

do Município se terem deslocado já três vezes ao Tribunal de Viseu, trata-se de um 

processo moroso. Comunicou que é sua intenção colocar naquele espaço instalações para 

o Município e para os Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira. No caso de não ser 

possível candidatar aquele espaço para uma ampliação dos Bombeiros Voluntários de 

Moimenta da Beira, tentará que a mesma ocorra igualmente no Parque Industrial, noutro 

espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao edifício junto à Cooperativa, esclareceu que se trata de um 

processo longo, que implica a sua transferência do Estado para o Instituto da Vinha e do 

Vinho para, à posteriori, se realizar a transferência para o Município. Apesar da 

irreversibilidade em relação à posse do edifício, manifestou a sua preocupação com a 

morosidade do processo, uma vez que impede que o Município avance com uma 

candidatura que torne aquele espaço num equipamento que sirva os interesses da 

Cooperativa e do Município, através da criação de uma enoteca, de uma sala de provas, 

entre outras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Quanto ao projecto de regeneração urbana da Vila de Moimenta da Beira, esclareceu 

que o mesmo não foi realizado por não estarem reunidas as condições necessárias para o 

efeito. Mais informou que, de momento, está a ser realizada a reformulação do referido 

projecto, onde provavelmente será integrada a antiga casa do povo. ------------------------------ 

----- Relativamente à igreja de Arcozelos, informou que, na sequência da reunião tida com a 

Junta de Freguesia, com a paróquia e com a sua população, se deverá avançar com obras 

para estabilizar o edifício e evitar a sua degradação. Esclareceu que, deste modo, está a 

ser garantida a possibilidade de recuperação daquele edifício que, de momento, não 

poderá ocorrer por falta de meios financeiros. ------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita ao espaço sito no S. Francisco, comunicou que as condições de 

disponibilidade dos terrenos em falta não se alteraram. Deste modo, informou que irá tentar 

aplicar naquele local uma solução arbórea e de distribuição de água, que não envolva 

muitos custos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Informou que a Junta de Freguesia de Rua, com a comparticipação do Município, 

procederá à aquisição dos Correios da Vila da Rua, pelo valor de € 85.000,00 (oitenta e 

cinco mil euros), no prazo de trinta e seis meses. Esclareceu que se prevê a realização de 

algumas obras de manutenção daquele espaço, com vista a acolher a sede da Junta de 

Freguesia, o serviço dos correios, bem como um espaço de neorealismo dedicado a 

Afonso Ribeiro, que nasceu naquela localidade. Manifestou a sua satisfação por se estar a 

libertar o edifício onde funciona a Associação Cultural e Recreativa de Vila da Rua, 

tornando-o sua propriedade, o que lhe dará melhores condições para apoiar os nossos 
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idosos, bem como a possibilidade de promover algum projecto de desenvolvimento. --------- 

----- Relativamente ao projecto para a Fundação Aquilino Ribeiro, informou que o mesmo 

foi considerado sem mérito suficiente pela apreciação técnica, classificação de que 

discorda plenamente. Esclareceu que, apesar da Câmara Municipal já ter reclamado pela 

segunda vez, provavelmente o projecto terá um desfecho negativo, não obstante, 

manifestou a intenção de continuar a tentar candidatá-lo. --------------------------------------------- 

----- No âmbito da alteração aos estatutos da referida Fundação, informou que brevemente 

irão tomar posse os novos Órgãos Sociais. ---------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à “Feirinha da Terra”, esclareceu que os produtores primários não estão 

sujeitos às regras tributárias. Os produtores que tenham alguma actividade para lá da 

exploração da terra e da venda dos respectivos produtos são obrigados a cumprir as 

obrigações tributárias que já tinham. Informou que só está a ser admitida a venda de 

produtos que não necessitem de nenhuma legalização especial, estando o Veterinário 

Municipal a apoiar os produtores que necessitem de alguma diligência suplementar. 

Comunicou que está a desenvolver um processo de ajuda aos produtores de azeite, que 

necessitam de colocar esse produto em embalagens apropriadas para o poderem vender. 

Informou ter sugerido aos produtores de queijo fresco a legalização da respectiva 

produção, o que implicaria apenas um pequeno investimento da sua parte, sendo que a 

Câmara Municipal os apoiaria na instrução do respectivo processo e, se necessário, no 

próprio investimento. Não obstante, ainda nenhum produtor se mostrou interessado. --------- 

----- Em resposta ao Deputado Luís Martins, esclareceu que, de acordo com o contrato 
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celebrado com as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, os aumentos de preços deverão 

estar previamente estipulados, ou seja, para o ano de dois mil e onze, o aumento 

estipulado é de 5%, independentemente da inflação. Deste modo, os Municípios entendem 

que a cobrança retroactiva praticada por aquela empresa é ilegal. Alguns juristas 

consideram também ilegal a cobrança dos consumos mínimos, alguns subrestimados. 

Esclareceu que são muito poucos os equipamentos que o Município possui e que estão a 

ser explorados pela referida empresa, o que inviabiliza qualquer cobrança retroactiva. ------- 

----- Concordou com a eventual aplicação de uma tarifa social zero nas taxas de água e do 

tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos aplicadas às associações e às Juntas de 

Freguesia. Atendendo a que, actualmente, quase nenhuma dessas entidades possui 

sequer contador, esclareceu que pretende que seja realizado um trabalho de apuramento 

do consumo de cada uma delas. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Explicou que a promoção dos produtos, das iniciativas e da cultura de Moimenta da 

Beira é um eixo estratégico do seu Executivo, e que a mesma não é possível sem 

publicidade. Relativamente aos custos inerentes a essa publicidade, que é realizada com a 

maior contenção possível, informou que, em dois mil e dez, foram gastos € 8.020,00 (oito 

mil e vinte euros), em dois mil e nove, foram gastos € 26.000,00 (vinte e seis mil euros), em 

dois mil e oito, foram gastos € 13.000,00 (treze mil euros), em dois mil e sete, foram gastos 

€ 2.000,00 (dois mil euros) e, em dois mil e seis, foram gastos € 14.000,00 (catorze mil 

euros). Concluiu, assim, que o seu Executivo tem gastado em publicidade metade da 

média dos últimos quatro anos. ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Informou que o Município gastou, em dois mil e dez, em electricidade pública, o valor 

de € 316.000,00 (trezentos e dezasseis mil euros). Comunicou que está a ser elaborada 

uma candidatura de eficiência energética, conjuntamente com a Associação dos Municípios 

do Vale do Douro Sul, que não poderá exceder os € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

euros), e que comparticipará até 75% os equipamento adquiridos, cujo retorno do 

investimento não poderá ultrapassar os oito anos. ------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Reis, informou que está em avaliação a criação de 

um Gabinete de Agricultura com funcionários da Câmara Municipal. Comunicou que, 

primeiramente, será realizado, um levantamento exaustivo de tudo o que se passa no 

Município no sector agrícola, por dois Engenheiros Agrónomos que se encontram a prestar 

os seus serviços a favor do Município, no âmbito do PEPAL – Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Local, devidamente orientados por Técnicos com a maior 

experiência. Mais informou que será formada uma equipa para realizar um levantamento 

das restantes actividades económicas do Município, que possibilite o fornecimento de 

informações precisas destinadas a eventuais investidores. Deu como exemplo a 

necessidade de quantificar o défice de frio para conservação da maçã do Município, para 

viabilizar eventuais candidaturas. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que a Câmara Municipal já abordou várias instituições de ensino superior a 

fim de estabelecer uma parceria para o desenvolvimento de um Centro de Estudos 

Frutícolas. Lamentou o facto deste processo não se desenvolver tão rapidamente quanto 

gostaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Informou que os produtores de leite do Município estão a ser apoiados pelo Ministério 

da Agricultura na elaboração de um projecto a candidatar para a produção industrial de 

queijo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Deputado Luís Miguel Martins questionou se as tarifas do Município estão indexadas 

ao salário mínimo nacional e se evoluem de acordo com o mesmo. -------------------------------- 

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

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

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, no que respeita à cedência de um espaço 

para benfeitoria, localizado em Soutosa, a favor dos Baldios Terras de Aquilino Ribeiro, 

informou considerar que devia ser feita uma primeira abordagem do assunto na Câmara 

Municipal e, posteriormente, na Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 

----- Manifestou a sua perplexidade por ter sido realizado um novo levantamento das casas 

da Barragem do Vilar, quando o mesmo já tinha sido realizado anteriormente. ------------------ 

----- Quanto à questão da demolição dos barracos, sitos no Vilar, lembrou que naquele local 

não é permitida qualquer construção, nos termos do Plano de Ordenamento das Margens 

da Albufeira, pelo que a projecção de construções para aquele local é perda de tempo. ----- 

----- No que respeita à antiga casa do povo, sublinhou que, dado o seu estado de 

degradação, é necessário fazer uma intervenção urgente ou dar-lhe um destino diferente. – 

----- Relativamente à Casa de Moimenta, alertou para a necessidade de se concluir o 

processo de habitação social do Bairro da Formiga, tendo em vista o realojamento das 
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pessoas que ainda estão a morar naquele imóvel. ------------------------------------------------------- 

----- Informou considerar que se mantém o mesmo impasse com a solução encontrada para 

a igreja de Arcozelos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua tristeza por se continuar a não reconhecer o mérito do projecto da 

Fundação Aquilino Ribeiro. Informou considerar que a Assembleia Municipal deverá tomar 

uma posição firme relativamente à vida, à obra e ao espaço do Escritor. ------------------------- 

----- Informou entender que a proposta, apresentada pelo Deputado Luís Martins, de 

alargamento da reformulação energética faz todo o sentido, atendendo a que a candidatura 

de eficiência energética versada incide sobre a parte urbana. ---------------------------------------- 

----- Manifestou a opinião de que o projecto estratégico de Aquilino Ribeiro deveria ser 

priorizado no âmbito da afectação dos recursos disponíveis na contratualização com a CIM 

Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Deputado José Ferreira defendeu que o processo de registo das casas da Barragem 

do Vilar nunca esteve na posse dos funcionários da Conservatória, mas sim da Senhora 

Conservadora que, por sua vez, sempre manifestou disponibilidade para concluir o 

processo desde que sanadas as divergências existentes. --------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, relativamente ao registo das casas da Barragem 

do Vilar, esclareceu desconhecer a existência de um levantamento topográfico na Câmara 

Municipal, pelo que, de acordo com a informação recebida na Conservatória, deu 

orientações para a sua realização. Assegurou que este processo estará encerrado até ao 
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final do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à candidatura de eficiência energética, esclareceu que o tipo de área a 

eleger é opcional e que não faz distinção entre a sede do Concelho e as restantes 

localidades. Deste modo, informou ter solicitado ao Engenheiro Electrotécnico deste 

Município um estudo que fundamentasse a melhor opção do ponto de vista económico, o 

qual acolherá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado João Moura solicitou permissão para sair da sessão, uma vez que tinha 

um compromisso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Entrou-se no único ponto do Período da Ordem do Dia, com vista à “Apreciação, 

discussão e votação dos documentos de Prestação de Contas de 2010” . ------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que os valores apresentados não 

constituem nenhuma crítica. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que dois mil e dez foi um ano com um enquadramento conjuntural 

complicado, que atrapalhou a governação: houve um corte de € 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil euros) nas receitas do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e houve 

necessidade de reformular diversos projectos e candidaturas. Também os processos 

judiciais, mesmo em expectativa, contribuíram para este quadro conjuntural. Sublinhou que 

o Município teve que colocar à disposição do Tribunal, para efeitos de garantia dos 

processos de expropriação em curso, o valor de € 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco 
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mil euros), e que, em trinta e um de dezembro desse ano, o Tribunal ainda detinha o valor 

de € 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil euros), tendo a diferença entre estes dois 

valores sido transferida para garantias bancárias. Esclareceu que, neste momento, esse 

valor também já foi libertado. Mais informou que o Município se encontra, neste momento, 

a disputar os valores das expropriações definidos por uma Comissão Arbitral, por 

considerá-los exagerados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao enquadramento orçamental, informou que houve uma execução 

orçamental, tanto nos recebimentos como nos pagamentos, de € 10.835.831,21 (dez 

milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um euros e vinte e um 

cêntimos), com a seguinte subdivisão: as receitas correntes foram de € 6.920.115,93 (seis 

milhões, novecentos e vinte mil, centro e quinze euros e noventa e três cêntimos), 

enquanto as despesas correntes foram de € 5.689.838,68 (cinco milhões, seiscentos e 

oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), verificando-

se, assim, um ganho de € 1.230.277,25 (um milhão, duzentos e trinta mil, duzentos e 

setenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos). Constatou que, nos últimos quatro anos, 

houve um ganho médio de cerca de € 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil euros) e 

que nos últimos dez anos o ganho foi de cerca de € 633.000,00 (seiscentos e trinta e três 

mil euros). Esclareceu que não comparará estes resultados aos do ano de dois mil e nove, 

atendendo a que foi um ano atípico devido à obtenção de um grande empréstimo que 

influenciou muito as contas do Município. ------------------------------------------------------------------ 

----- Na análise orçamental, constatou que a execução da receita baixou 32% face ao ano 

de dois mil e nove, precisamente pela contratação do empréstimo acima referida. Informou 
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que a receita corrente subiu 5,2%, o que considerou um dado positivo. Verificou que as 

receitas de capital tiveram um decréscimo de 61%, também devido ao aludido empréstimo. 

Lembrou que, no ano de dois mil e dez, o Município estava impedido de obter qualquer 

empréstimo, tendo a possibilidade de, no corrente ano, contratar um empréstimo no valor 

de 39.000,00 (trinta e nove mil euros), não perspectivando, no entanto, recorrer ao mesmo, 

pela insignificância do seu valor. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou que a execução do Orçamento da despesa teve uma diminuição de 31%. ----- 

----- Realçou que, apesar da atipicidade do ano de dois mil e nove, constata-se que a 

diminuição das despesas correntes é superior à diminuição das despesas de capital, ainda 

que apenas em 2%. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Reconheceu que a taxa de execução em relação à previsão é baixa, facto que levou 

ao corte de mais de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros) no orçamento do corrente ano. 

Ainda assim, apelou à compreensão dos presentes, pelo facto dos orçamentos das 

Autarquias Locais serem empolados devido à obrigatoriedade de inclusão de toda a dívida 

existente, independentemente da existência de uma contratualização que preveja o seu 

pagamento faseado. Assumiu o compromisso de esforço no sentido de aproximar, 

progressivamente, a taxa de previsão da de execução. ------------------------------------------------ 

----- Constatou que há apenas uma ligeira distinção entre o Orçamento inicial e o 

Orçamento corrigido. Esclareceu que esta correcção ao Orçamento se deveu ao facto dos 

maiores projectos do Município não se concretizarem, nomeadamente a construção dos 

Centros Escolares previstos, devido a necessidade de reformulação da Carta Educativa, o 
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programa PROHABITA, que está a ser reformulado, a Variante de Alvite, cuja possibilidade 

de execução mantém em aberto, a Variante Escolar, devido às dificuldades inerentes à 

aquisição dos respectivos terrenos, a Requalificação do Largo da Feira, a Reabilitação do 

Centro Histórico, a adaptação da antiga casa do povo e a recuperação da Primeira Casa de 

Moimenta da Beira. Sublinhou que o lançamento destas obras sem a posse dos 

respectivos terrenos não é uma opção para a Câmara Municipal. No que respeita ao Centro 

Escolar de Moimenta da Beira, aproveitou para comunicar que o seu financiamento já se 

encontra aprovado, devendo-se assinar o respectivo contrato na próxima segunda-feira, 

devendo o processo ser depois enviado ao Tribunal de Contas para a emissão do 

necessário visto prévio. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Constatou que as receitas correntes tiveram uma execução de 78%, observando que a 

execução de todas elas está próxima dos 100%, à excepção dos rendimentos de 

propriedade, onde se englobam as receitas provenientes do Parque Eólico, da venda das 

casas da Barragem do Vilar, entre outras. Evidenciou que, caso tivesse sido realizado um 

acordo com o Parque Eólico Douro Sul, a execução excederia em muito a previsão. ---------- 

----- Informou que as receitas de capital apresentam um valor baixo devido às razões 

conjunturais que já mencionou. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que a execução das despesas com pessoal ficou ainda abaixo da previsão, 

que foi considerada por alguns como incumprível. ------------------------------------------------------- 

------ Nas receitas de capital, destacou os passivos financeiros que tiveram uma execução 

de 100%. Observou que, perante a obrigação de pagamento dos seus empréstimos, o 
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Município está limitado nas suas opções, não podendo realizar transferências de capital 

superiores a € 343.102,86 (trezentos e quarenta e três mil, cento e dois euros e oitenta e 

seis cêntimos), nem aquisições de bens de capital superiores a € 1.927.427,10 (um milhão, 

novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e sete euros e dez cêntimos). ------------- 

----- Na redução das despesas, apresentou o exemplo das horas extraordinárias, 

constatando que o seu valor diminuiu para cerca de metade em relação ao ano anterior. 

Esclareceu que nunca se fez tanto pelos funcionários da Câmara Municipal, pelo que a 

diminuição desta despesa não comprometeu as suas funções e a sua motivação. ------------- 

----- Informou que, face ao Orçamento final, as Grandes Opções do Plano tiveram uma 

execução de 38,41%, o Plano Plurianual de Investimentos teve uma execução de 22,55% e 

o Plano de Actividades Municipal teve uma execução de 55,21%. ---------------------------------- 

----- Passando para a contabilidade patrimonial, informou que o Município, nos 

empréstimos de médio e longo prazos, devia menos 14% no final do ano de dois mil e dez, 

do que no início do ano de dois mil e nove, o que, em valor, significa € 1.190.478,42 (um 

milhão, cento e noventa mil, quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta e dois 

cêntimos). Constatou que, globalmente, o Município tem um passivo inferior em 9% em 

relação ao ano de dois mil e nove, o que, em valor, significa € 1.224.669,70 (um milhão, 

duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove euros e setenta cêntimos). 

Sublinhou que os valores apresentados são os oficiais das contas do Município, 

apresentados mensalmente à Direcção Geral das Autarquias Locais. ----------------------------- 

----- Apresentou a evolução do passivo de dois mil e dois (ano a partir do qual foi 
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implementado o Sistema de Contabilidade POCAL, que ainda hoje serve os Municípios) a 

dois mil e dez. Verificou que em todos os anos, até dois mil e nove, houve um aumento do 

passivo médio de 9% e que em dois mil e dez houve uma diminuição de 9%, o que perfaz 

um total de 18% de diminuição. Assumiu não estar em condições de garantir este nível de 

desendividamento anual, ainda assim, comprometeu-se com a tendência de não aumentar 

o passivo, sendo esta a única forma do Município se desenvolver e de quem desempenhar 

as suas funções ter liberdade para fazer as opções que entender convenientes para o 

efeito. Observou que o passivo variou 36% em relação ao ano de dois mil e nove e que 

houve uma variação de tendência/média ao longo destes dez anos de 2.117.229,86 (dois 

milhões, cento e dezassete mil, duzentos e vinte e nove euros e oitenta e seis cêntimos). --- 

----- Analisando a evolução do passivo de médio e longo prazos, verificou que, entre dois 

mil e dois e dois mil e nove, o endividamento médio foi de € 619.419,17 (seiscentos e 

dezanove mil, quatrocentos e dezanove euros e dezassete cêntimos), o que significa um 

aumento médio anual de 12%. Observou que, no ano de 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), que corresponde a 17%. Quanto aos 

valores da tendência verificada, assumiu igualmente não serem sustentáveis, no entanto, 

informou considerar também insustentável a tendência de subida verificada nos anos 

anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à evolução do passivo de curto prazo, informou que o seu valor subiu entre 

dois mil e nove e dois mil e dez, e reconheceu a impossibilidade de travar esta subida, uma 

vez que o Município não consegue, ao mesmo tempo, pagar todos os empréstimos 
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(passivos de médio e longo prazos) e pagar atempadamente aos fornecedores (ambiente, 

transportes na educação, obras, entre outros). ----------------------------------------------------------- 

----- Numa abordagem legal ao endividamento, comunicou que o endividamento líquido tem 

o limite de 125% das receitas do Município (FEF, IRS, IMI, IMT, IUC), que, quando 

ultrapassado, tem como primeira penalização a redução de 10% do endividamento líquido 

e, como segunda penalização, a retenção de 10% do FEF. Esclareceu que o Município, 

apesar de ainda estar com excesso de endividamento líquido, deu cumprimento à primeira 

penalização mencionada, tendo conseguido uma redução de 62%. Informou que o 

Município, em trinta e um de Dezembro de dois mil e nove, não cumpria o limite do 

endividamento líquido nem o limite do endividamento de médio e longo prazos. Esclareceu 

que, felizmente, no endividamento de médio e longo prazo, o Município já tem uma folga de 

€ 881.042,17 (oitocentos e oitenta e um mil, quarenta e dois euros e dezassete cêntimos). 

No que respeita ao endividamento líquido, informou que o Município, em dois mil e nove, 

excedia o respectivo limite em € 2.612.410,21 (dois milhões, seiscentos e doze mil, 

quatrocentos e dez euros e vinte e um cêntimos) e que, em dois mil e dez, excedia o 

mesmo limite em € 985.720,37 (novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte euros e 

trinta e sete cêntimos). Alertou para o facto do referido incumprimento do Município ser 

maior actualmente, unicamente devido aos valores de referência do FEF serem menores, 

nos termos do PEC 3. Lembrou que a violação dos referidos limites faz com que o 

Município tenha dificuldades na aprovação de financiamento no Tribunal de Contas e de 

contratos-programa, bem como na obtenção de financiamento junto da Banca. ---------------- 

----- Informou que, em trinta e um de Dezembro de dois mil e nove, o Município estava 
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numa situação de Desequilíbrio Financeiro Estrutural, ou seja, das seis condições que tinha 

que cumprir para não estar nesta situação, não cumpria três: ultrapassava o limite de 

endividamento de médio e longo prazos, tinha pagamentos a fornecedores superiores a 

seis meses e não tinha reduzido os limites do endividamento ultrapassados. Comunicou 

que, felizmente, o Município, no ano de dois mil e dez, conseguiu sair da situação de 

desequilíbrio financeiro, continuando, no entanto, a não cumprir o pagamento a seis meses 

aos fornecedores, item que comunicou ser muito difícil de cumprir atendendo a que o seu 

cálculo se reporta a vários anos. Lembrou que o Município, numa situação de desequilíbrio 

financeiro, teria de adoptar um plano de reestruturação financeira que teria graves 

consequências, até para os munícipes, aos quais seriam aplicadas as taxas máximas dos 

impostos municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Realçou a tendência positiva verificada na Demonstração de Resultados. ------------------ 

----- Quanto à análise de custos, informou que houve um aumento de 1% nos consumos de 

água e materiais. Esclareceu que a diminuição de 28% do consumo de electricidade 

poderá estar relacionada com alguns acontecimentos não correntes, verificados em dois 

mil e nove. Constatou que houve uma diminuição de 10% nas despesas com pessoal, 

relacionada com custos com saúde que, apesar de não ocorrerem em dois mil e nove, 

foram pagos nesse ano. Informou que houve uma diminuição de 10% nas transferências 

correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Esclareceu que o aumento de 153% nas amortizações do imobilizado se deveu ao 

esforço realizado na reavaliação do património do Município. ---------------------------------------- 
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----- Verificou que houve uma diminuição de 38% nos custos financeiros, ou seja, no 

pagamento de juros, devido às várias negociações de pagamento realizadas com diversas 

entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Constatou que houve uma diminuição de 52% nos custos extraordinários, que têm a 

ver com amortizações e reintegrações. --------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que os impostos e taxas aumentaram em 7%, o que não corresponde a 

aumentos de taxas, mas sim a prestações de serviços e a uma maior eficácia fiscal. --------- 

----- Alertou para a imposição legal que determina que o resultado líquido do exercício, no 

montante positivo de € 869.603,57 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e três 

euros e cinquenta e sete cêntimos), seja levado a resultados transitados, devendo constar 

expressamente na deliberação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------- 

----- Na apresentação de alguns indicadores sociais, começou por informar que o Município 

forneceu fruta escolar a quatrocentos e cinquenta alunos do Primeiro Ciclo e a duzentos e 

vinte alunos do Pré-Escolar. Constatou que o Município tem trezentos e cinquenta atletas 

federados. Informou que o cinema teve cinquenta e duas sessões e mil seiscentos e 

setenta e um espectadores. No Pavilhão Municipal foram pagas catorze mil, seiscentas e 

noventa horas e as escolas usufruíram desse equipamento trinta e duas mil, trezentas e 

oitenta e quatro horas, enquanto no fitness e na musculação foram pagas sete mil horas. 

Constatou que a Piscina Municipal teve quase vinte mil atletas. Informou que a Biblioteca 

Municipal teve dez exposições, seis lançamentos de livros, conferências, espectáculos e 

outras actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Finalizou com a seguinte pedra de toque: o reequilibro financeiro é a base para 

qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável. --------------------------------------------------- 

----- O deputado Carlos Bento felicitou o responsável pelo documento que apresenta a 

Prestação de Contas referentes ao ano de dois mil e dez. -------------------------------------------- 

----- Realçou a redução verificada nas despesas com pessoal, que evidencia o esforço do 

Executivo, assumiu o pagamento dos empréstimos bancários verificado como a grande 

obra deste Executivo e reconheceu o corte das horas extraordinárias em 50% como uma 

medida corajosa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sugeriu que os documentos para as sessões da Assembleia Municipal sejam 

entregues em suporte digital, o que diminuiria trabalho e despesa. -------------------------------- 

----- Felicitou o Executivo pela coragem, dedicação e, sobretudo, capacidade, com que está 

a lidar com o este Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia deu os seus parabéns ao Presidente da 

Câmara Municipal pela forma como preparou a abordagem a estes documentos, de uma 

forma vincadamente política. Constatou que o Presidente da Câmara foi muito além daquilo 

que o documento deveria conter, tendo feito uma comparação sistemática e permanente 

com tempos que tinham uma conjuntura completamente diferente. --------------------------------- 

----- Informou não estar preocupado com os níveis de realização apresentados, mas sim 

com as tendências. Admitiu que se está numa fase de transição e de algum impasse, a 

nível das transferências de capital, uma vez que é necessário conjugar a capacidade 
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financeira do Estado com a disponibilidade dos recursos da Comunidade. ----------------------- 

----- Relativamente ao endividamento, informou que o anterior Executivo nunca deixou de 

cumprir as suas obrigações perante a Banca, apesar das mesmas agora serem mais 

gravosas. Esclareceu que se pagou mais em dois mil e dez por, no ano anterior, terem sido 

pagos apenas seis meses de dívida. ------------------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita às despesas com pessoal, lembrou que o ano de dois mil e nove foi 

um ano atípico, devido a algumas contribuições sociais. Quanto à redução das horas 

extraordinárias, informou considerá-la uma questão conjuntural, com a qual concorda. 

Lembrou que também o Executivo anterior, dando conta da necessidade de ajustar estes 

encargos, procedeu à sua redução em 50%, de um ano para o outro. ----------------------------- 

----- Manifestou a sua vontade em as tendências apresentadas se manterem, sendo 

devidamente acompanhadas de um conjunto de expectativas. Sublinhou a necessidade de 

actuação nos sectores estruturais, que se prendem com a partilha de custos e de bem-

estar por todos os cidadãos. Alertou, ainda, para a necessidade de serem reformulados os 

projectos onde haja disponibilidade e melhores recursos. --------------------------------------------- 

----- Informou que se irá abster na votação do documento apresentado, uma vez que 

concorda com alguma interpretação e argumentação apresentada pelos vereadores da 

Coligação “Unidos Pelo Futuro” PSD/CDS-PP, designadamente quanto à necessidade de 

se criar uma certa expectativa quanto ao futuro. --------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis defendeu que o decréscimo dos gastos com “flyers” e 

publicidade impede que se faça a devida divulgação da informação do Município. Solicitou 
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ser informado se no valor apresentado de despesas com publicidade estão incluídos os 

custos com as pessoas que a promoveram. Alertou para a necessidade de serem 

discriminados os custos dos serviços internos e dos serviços externos. --------------------------- 

----- Defendeu que o documento de apresentação da Prestação de Contas de dois mil e 

dez deveria também ser remetido aos membros da Assembleia Municipal. ---------------------- 

----- Solicitou ser esclarecido quanto à incongruência de valores constantes nos 

documentos remetidos à Assembleia Municipal e o documento de apresentação da 

Prestação de Contas de dois mil e dez, designadamente no que respeita à publicidade e 

aos transportes, parecendo-lhe terem sido alvo de um arranjo extraordinário. ------------------- 

----- Recordou que, na apresentação do Orçamento, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal afirmou que, quando não dotamos as Juntas de Freguesia das capacidades e 

dos meios necessários para o desenvolvimento, está em causa o grande pilar da 

democracia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou os seus parabéns pela apresentação do documento versado, sugerindo 

que, de futuro, a mesma permita a percepção da relação entre a situação do passivo com 

as dívidas a terceiros e dívidas a pagar que estão em Tribunal. ------------------------------------- 

----- Manifestou a opinião, em consonância com a posição dos Senhores Vereadores da 

Coligação “Unidos Pelo Futuro”, PSD/CDS-PP, de que o documento apresentado não 

reflecte algumas prioridades estratégicas com uma certa sustentabilidade para o Município. 

Ainda assim, congratulou-se com o facto de a actividade empresarial ultrapassar as 

expectativas, atendendo à conjuntura actual. ------------------------------------------------------------- 
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----- Realçou o papel da oposição que entende dever ter uma intervenção crítica, 

construtiva e contributiva, no sentido de alavancar o Município para um patamar de 

influência regional e de decisão política. -------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que não irá votar contra este documento, ainda assim, entende que o 

mesmo deverá ser votado favoravelmente pela maioria que sustenta o Executivo. ------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal defendeu que o Município está no bom caminho 

para recuperar e manter centralidade, nomeadamente nas áreas da saúde e da educação. 

Informou considerar que o facto de o Presidente da Câmara Municipal ter sido nomeado 

mandatário distrital do Partido Socialista é mais relevante do que o Município ter um 

deputado na Assembleia da República. --------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao documento em apreço, reconheceu e louvou o esforço do Executivo 

para a diminuição clara das despesas correntes, nomeadamente em pessoal e com a 

aquisição de bens e de serviços. Ressalvou que, para diminuir a dívida do Município, houve 

a preocupação de se actuar, quer pela despesa, quer pela receita. --------------------------------- 

----- Questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se o Município está fora da 

margem de risco em termos da segunda medida pelo incumprimento dos limites de 

endividamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Indagou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre qual a sua posição acerca da 

declaração de voto do Partido da Coligação “Unidos Pelo Futuro”, PSD/CDS-PP, que 

afirma que “(…) a divida baixou apenas € 655.678,00” e que “(…) nem a consolidação da 

divida existente no final de 2009 é conseguida, correndo-se mesmo o risco de aumentar, 
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nem o investimento estratégico estruturante (…)”. ------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis defendeu que o que reivindicou, da parte da manhã, foi o 

ostracismo que os partidos demonstraram ao não elegerem candidatos à Assembleia da 

República da região de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------- 

----- Aproveitou para dar os seus parabéns ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

pela sua eleição enquanto mandatário distrital do Partido Socialista. ------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha sugeriu que não fossem tratados 

assuntos políticos partidários de carácter nacional na sessão da Assembleia Municipal. ----- 

----- Congratulou-se com as contas apresentadas, reconhecendo que, apesar do corte nas 

verbas do Município, se conseguiu um abaixamento da dívida da Câmara Municipal e uma 

redução da despesa, pelo que votará a favor do documento apresentado. ----------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a discussão foi acerca do 

Município de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal manifestou o seu acordo com a entrega dos 

documentos da Assembleia Municipal em formato digital, conforme proposto pelo deputado 

Carlos Bento. Ainda assim, atendendo a que nem todos os deputados querem a entrega 

dos documentos por esse meio, solicitou que os elementos interessados comuniquem à 

mesa para os serviços procederem em conformidade. ------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que os documentos enviados foram elaborados pelos técnicos e que o 

documento de apresentação foi elaborado por si, sendo, naturalmente de cariz político. ----- 
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----- Em resposta ao deputado António Reis, esclareceu que houve uma redução no 

conjunto de aquisição de serviços de 1%, onde estão incluídos os transportes. ----------------- 

----- No que respeita às despesas de publicidade, comunicou que o documento 

discriminativo que apresentou foi cedido pelos serviços que o realizaram. ------------------------ 

----- Esclareceu que os suportes que elabora para apresentação dos vários assuntos 

versados nas sessões da Assembleia Municipal são realizados tardiamente, devido ao 

volume do seu trabalho. Ainda assim, disponibilizou-se a enviá-lo a quem quiser recebê-lo 

por “e-mail”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Reiterou que as Juntas de Freguesia são um dos grandes pilares da democracia, pelo 

que tem tentado, dentro das possibilidades do Município, manter a sua autonomia 

financeira. Lembrou que, no ano em que as Juntas de Freguesia sofreram uma redução de 

9% nas suas receitas, o Município aumentou em 2,5% as suas transferências, apesar de 

ter sofrido um corte de cerca de € 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil euros) na receita 

do FEF. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que todas as previsões de despesas estão assentes na realidade, 

considerando inconcebível empolar qualquer valor. Comunicou que, no documento em 

apreço, constam as dívidas efectivas, adicionadas daquelas que, não sendo efectivas, são 

já certas, como é o caso das facturas vencidas e das que resultam de decisões tomadas 

em tribunal, apesar de ainda não transitadas em julgado. Já as dívidas não vencidas 

encontram-se nos acréscimos de custos. Lembrou que há processos em Tribunal que, com 

toda a probabilidade, o Município perderá, e que não constam nos documentos 
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apresentados, uma vez que não se sabem nem datas, nem valores. ------------------------------- 

----- Deu como exemplo do seu rigor nas contas, a acção que tinha em Tribunal, movida 

pela Higino Pinheiro, relacionada com a estrada de ligação de Moimenta da Beira – 

Nagosa, que representava cerca de € 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil euros). 

Esclareceu que, como tinha em vista um acordo de pagamento faseado da referida dívida, 

bem como a medição dos respectivos trabalhos (da qual resultou uma redução da dívida 

para cerca de € 340.000,00 (trezentos e quarenta mil euros)), previu, tanto para dois mil e 

nove como para dois mil e dez, uma despesa no valor de € 186.000,00 (cento e oitenta e 

seis mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que também não se antecipou na dívida a que o Município foi condenado 

pela revisão de preços da Estrada de Castelo e pelos arruamentos de Vide, tendo só 

incorporado os respectivos valores no ano de dois mil e dez. ---------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Assembleia Municipal, manifestou a opinião de que a 

declaração da oposição acerca do documento versado não faz sentido e pretende, 

porventura, desviar atenções do que pode aparecer como um sucesso, bem como 

descredibilizar as contas que são realizadas pelos técnicos do Município, sendo sua 

apenas a interpretação. Lembrou que, anteriormente, a dívida aumentava, em média, um 

milhão por ano. Sublinhou, ainda, que a dívida não se consolidou, mas sim baixou em 17%.  

----- Defendeu que o documento apresentado reflecte a prioridade estratégica primordial do 

Município: retribuir o equilíbrio financeiro ao Município, dando-se, deste modo, liberdade de 

escolha aos seus representantes. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-----  A deputada Maria Modesta Silva interveio para lembrar que, mais do que o trabalho de 

qualquer deputado na Assembleia da República, é de destacar e agradecer aos voluntários 

anónimos que colaboram nas diversas actividades levadas a cabo pelo Município. ------------ 

----- Postos à votação os documentos de Prestação de Contas de dois mil e dez, os 

mesmos foram aprovados, por maioria, com trinta e dois votos a favor e as abstenções dos 

deputados José Agostinho Gomes Correia, António Reis e Luís Miguel Martins, tendo-se 

decidido que o resultado líquido do exercício, no montante positivo de € 869.603,57 

(oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e três euros e cinquenta e sete cêntimos), 

seja transferido para a conta de resultados transitados, devendo ser desagregado da 

seguinte forma: 826.123,39 (oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e três euros e trinta 

e nove cêntimos) para reforço do património e 43.480,18 (quarenta e três mil, quatrocentos 

e oitenta euros e dezoito cêntimos) para reservas legais. ---------------------------------------------- 

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

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

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

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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