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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE JUNHO DO ANO 

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

ACTA N.º 03/2011 

========== Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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: José Agostinho 

Gomes Correia, Carlos Alberto de Meneses Bento, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano, 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil e Presidente da Junta de Freguesia de 

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

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

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

----- Tomou a palavra do deputado Luís Miguel Martins, começando por manifestar a sua 

disponibilidade para procurar informação detalhada sobre culturas e percursos pedestres, 

tendo em vista a valorização deste tipo de turismo, que considera oportuna. Concordando 

plenamente com a visão estratégica do Executivo para esta área, sugeriu que sejam 

assumidos também como prioridades o turismo desportivo e o turismo religioso, com a 
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promoção, por exemplo, do Santuário de Cabaços, que traz imensos forasteiros àquela 

localidade. Defendeu que seria interessante considerar-se uma rota que passe pelos locais 

religiosos e santuários mais importantes do Município, que irradiam uma variedade de 

beleza entre o profano e o religioso. Questionou se, no decorrer do programa comunitário 

de intervenção em caminhos pedestres, foi levado a cabo algum programa de registo de 

caminheiros ou simples turistas, junto dos respectivos Executivos das Juntas de 

Freguesias, que permita verificar se aquela intervenção atraiu mais utilizadores. Indagou se 

existe algum acompanhamento e verificação da sinalética desses caminhos. ------------------- 

----- Relativamente à proposta que apresentou para o combate às perdas no 

abastecimento, em baixa, da água do Município, indagou se já foi iniciado o levantamento 

das instituições, escolas, juntas de freguesia, IPSS’s e associações, que beneficiam de 

isenção de pagamento, e se já foi definido o modelo de taxas a aplicar. Sublinhou a 

importância deste processo, atendendo aos tempos difíceis que se avizinham, às medidas 

impostas pela Troika, à política de contenção de custos e à política de utilizador-pagador. 

Defendeu que a aplicação ou não de taxas a estas entidades deveria ser debatida na 

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

----- Estando a ser admitidas candidaturas para a eficiência energética na iluminação 

pública e substituição de semáforos, no âmbito do Programa Operacional Regional do 

Norte, e atendendo a que a rede de iluminação pública é um pouco obsoleta em algumas 

localidades do Município e que os seus semáforos não têm tecnologias LED, indagou se a 

câmara Municipal fez alguma candidatura, qual o seu montante, quais as aldeias e vilas 

contempladas e se houve alguma concertação junto dos Executivos das Juntas de 
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Freguesia, tendo em vista aproveitar o montante máximo de comparticipação que são € 

200.000,00 (duzentos mil euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Perante a dificuldade, cada vez mais acentuada, na captação de mais valias para o 

Município através da atracção de investimento privado, questionou se existe algum ponto 

de apoio do Município ou de outra instituição, com informação detalhada sobre as 

condições sócio-económicas do concelho, sobre as necessidades actuais da nossa região 

e sobre as condições de estabelecimento de uma unidade empresarial. Indagou se há 

algum programa de atracção de investimento privado em áreas distintas das actualmente 

existentes no Parque Industrial. No caso de não haver nenhum programa nesse sentido, 

sugeriu a procura de uma linha de apoio, a fundo perdido, que permita criar, dentro das 

medidas mínimas incluíveis, mais valia e riqueza no Município. Sublinhou que com esta 

medida o Município faria um investimento para a fixação de pessoas e teria o respectivo 

retorno a médio e longo prazo, através dos impostos. -------------------------------------------------- 

----- O deputado António Henrique Cardoso deu os parabéns à Câmara Municipal pela 

sinalização feita no Município. Questionou por que motivo não foi sinalizada a estrada que 

liga Alvite ao cruzamento de Paraduça. --------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu pela eficaz resposta do Senhor Vereador, António Caiado, a uma avaria no 

abastecimento de água, em alta, na sua terra. ------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António Reis indagou que acções o Município de Moimenta da Beira já 

desenvolveu para assegurar a continuidade do Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta 

da Beira, de modo a serem minimizadas as consequências decorrentes da introdução dos 
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novos mapas de distritos judiciais, onde Moimenta da Beira está integrada no médio Douro. 

Sublinhou a importância desta questão atendendo à situação geográfica de Moimenta da 

Beira, à perda de liderança que se vem a assistir desde a década de sessenta, às 

imposições do acordo com a Troika, FMI, BCE e OE, que prevê, a curto prazo, a redução 

de despesas que terão impacto junto das nossas populações, sendo que Moimenta da 

Beira integra a subregião do Douro e faz parte integrante da unidade territorial NUT II e 

constitui as oito subregiões de nível III. ---------------------------------------------------------------------  

----- Lamentou que o Município, devido à ausência de um projecto de melhoramento das 

suas acessibilidades, tenha assistido à progressiva diminuição da sua população e esteja 

impedido de captar mais desenvolvimento empresarial. Apesar desta realidade, defendeu 

que a eminente reorganização administrativa do país não se deverá sobrepor aos 

interesses das populações, com a extinção de Juntas de Freguesia que têm um papel 

importante na eficaz satisfação das necessidades, enquadradas na realidade social e 

económica do país. Apesar da reforma administrativa ser da competência da Assembleia 

da República, entendendo que os Órgãos Executivo e Deliberativo do Município têm um 

papel fundamental na defesa global e articulação do Concelho, questionou se o Executivo 

já desenvolveu alguma linha de acção que antecipe e minimize os prejuízos e 

contrariedades decorrentes desta reforma e quais as orientações representativas que o 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal preparou para apresentar no XIX Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se realizará no próximo dia nove 

de Julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou, novamente, em que estádio se encontra a criação do Gabinete Agrícola, 
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se já existem indicadores dos efeitos da intervenção, se existe a caracterização da 

produção agrícola e do seu circuito comercial. Indagou, ainda, que indicadores já foram 

reunidos para uma campanha de sensibilização para comportamentos adequados a uma 

utilização racional da água. Questionou quando se apresenta um estudo ou os resultados 

do apoio à construção de uma central energética de biomassa. Perguntou que indicadores 

existem para analisar a evolução do licenciamento de novas actividades e quais os 

resultados dos compromissos e parcerias com o comércio e a indústria locais, 

nomeadamente do apoio à criação da Associação de Desenvolvimento Empresarial e do 

Empreendedorismo. Quis saber quando será possível apresentar os indicadores 

económicos resultantes da criação das rotas festivas e do património cultural e religioso. 

Questionou que benefício directo vai ter Moimenta da Beira com a concretização das 

candidaturas a nível de protecção civil e de eficiência energética. Finalmente, questionou 

se o Município de Moimenta da Beira está integrado na Rota do Património Mundial do 

Vale do Douro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Teresa Cardoso agradeceu pelo empenho da Comissão de Festas 

de S. João, em especial na realização da procissão e das marchas populares. Deu os seus 

parabéns à zona sul do Concelho que, com a colaboração dos Presidentes das Juntas das 

Freguesias de Ariz, Segões e Peva, se fizeram representar nas marchas populares. 

Prestou um agradecimento em particular à professora Helena Silva pelo dinamismo, 

empenho e trabalho demonstrados. Alertou para a necessidade de se realizarem as 

marchas populares mais cedo, num horário que permita que todos os munícipes tenham 

oportunidade de assistir. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado Hildérico Coutinho confessou que ficou surpreendido com o facto do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal ter aceitado o cargo de mandatário distrital do 

Partido de José Sócrates, que deixou o país na situação actual. Ainda assim, agradeceu 

por o Senhor Presidente da Câmara Municipal estar mais preocupado com os destinos da 

Câmara Municipal do que com as eleições legislativas. ------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha manifestou a opinião de que, para a 

organização da procissão religiosa, realizada nas Festas de S. João, deveriam ser 

consultados os párocos e não os Presidentes das Juntas de Freguesia. Informou que a 

Paróquia da sua Freguesia não participou por não ter sido consultada. --------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a recomendação relativa à 

reorganização administrativa. No entanto, esclareceu que, de momento, apenas há uma 

imposição da Troika de fusões, não havendo nenhuma linha orientadora que justifique a 

promoção de um debate. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à sua participação no XIX Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, esclareceu que os respectivos documentos só estão a ser 

disponibilizados agora, pelo que irá analisar se há alguma matéria que permita uma 

intervenção acerca desse assunto. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por agradecer pelo trabalho realizado 

pela Comissão de Festas do S. João. Agradeceu, também, aos Presidentes das Juntas de 

Freguesia que participaram na referida festa, entendendo que a sua presença melhora 

significativamente as acções realizadas e dignifica as Freguesias, conferindo uma 
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representatividade democrática. Informou que espera pela participação, no próximo ano, 

das restantes Juntas de Freguesia. Sublinhou que a redução de fundos, à semelhança do 

que aconteceu no ano anterior, não comprometeu o sucesso das referidas festas, o que se 

deveu a muito esforço e vontade dos participantes. ----------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, comunicou que, 

segundo a informação que tem, todas as paróquias foram contactadas para participarem 

nas aludidas festas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita aos percursos pedestres, informou que a Câmara Municipal está a 

retomar um processo que visa melhorá-los a nível de sinalização. Revelou que há uma 

divulgação permanente destes percursos sendo, alguma dela, dirigida a alguns grupos 

específicos por serem potenciais utilizadores. Acrescentou que o Posto de Turismo faz o 

registo da evolução da utilização dos referidos percursos, cuja análise o deixa muito 

satisfeito. Manifestou também a sua satisfação pela adesão das Juntas de Freguesia às 

acções que envolvem percursos pedestres. Sublinhou a importância de incrementar a 

qualidade e quantidade dos nossos produtos e divulgá-los, de modo a potenciar a sua 

venda nestes e noutros eventos realizados. --------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao turismo religioso, além das obras de recuperação que o Município 

tem levado a cabo, informou que há uma iniciativa no sentido de fazer, em conjunto com 

pessoas que são especializadas na área, uma interpretação do que cada uma das nossas 

capelas significa para apresentá-la aos seus visitantes. ------------------------------------------------ 

----- No que respeita ao turismo desportivo, constatou que há muita gente empenhada em 
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trazer pessoas a Moimenta da Beira, no âmbito do envolvimento desportivo. Lembrou que 

no documento de Prestação de Contas apresentado na sessão passada, verificou-se que a 

utilização das melhores infraestruturas desportivas multiplicou-se por dez. Sublinhou que o 

Município está a construir o primeiro relvado, um investimento que, apesar de ultrapassar 

as suas disponibilidades Município, irá distinguí-lo a nível regional, proporcionando a 

realização de jogos de futebol de qualquer nível, bem como a disponibilização de uma pista 

de atletismo, que será das poucas existentes no Distrito. Alertou que determinados 

investimentos, nomeadamente a introdução de desportos náuticos na Barragem do Vilar, 

que é um projecto do Município, implicam outros investimentos, neste caso, a 

disponibilização de um ginásio. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às perdas de água, informou que se está a realizar um levantamento 

exaustivo dos abastecimentos que não são pagos, que é o caso da esmagadora maioria 

das Juntas de Freguesia e das Associações do Município. Comunicou que trará, para 

apreciação da Assembleia Municipal, o resultado desse levantamento, bem como 

propostas concretas para a resolução de alguns destes problemas. -------------------------------- 

----- Quanto à candidatura de eficiência energética, confirmou que o Município se 

candidatou ao máximo de investimento possível, no valor de € 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil euros), com € 200.000,00 (duzentos mil euros) de comparticipação do 

FEDER. Esclareceu que a escolha dos equipamentos que vão ser contemplados foi 

realizada pelos serviços técnicos. Comunicou que os semáforos não foram incluídos na 

referida candidatura devido aos seus consumos serem diminutos. Informou que na 

substituição de trezentas e noventa e cinco luminárias, ineficientes há mais de dez anos, se 
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estima o gasto de € 93.000,00 (noventa e três mil euros) e que com instalação de balastros 

electrónicos (nas Freguesias de Moimenta da Beira, Leomil, Rua, Cabaços e Peva) estima-

se gastar o mesmo valor. Esclareceu que a este valor acresce IVA e pormenores que 

perfazem o total de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros). -------------------------------- 

----- No que respeita ao investimento no Município, apesar de ser cada vez mais difícil 

captá-lo para o interior, comunicou estar empenhado na valorização dos produtos locais, 

através da sua divulgação, do apoio aos respectivos produtores e do desenvolvimento de 

projectos com o apoio de pessoas com conhecimento nessa área. Lembrou que a Câmara 

Municipal está a preparar um espaço no Parque Industrial para a construção de um edifício 

subdividido, cujo custo será de cerca de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), com o 

objectivo de acolher empresários que não tenham meios para a aquisição de um terreno 

para construção de um edifício próprio, facilitando, deste modo, a sua instalação. 

Manifestou, também, a sua vontade em criar, a médio prazo, um fundo que permita premiar 

e alavancar projectos empresariais, todos os anos. Esclareceu que pretende constituir o 

referido fundo com o adiantamento de rendas que está a negociar com o Parque Eólico 

Douro Sul, no âmbito da instalação de um parque eólico neste Município. Informou que 

este projecto está a ser feito com alguma proximidade em relação às universidades. 

Sublinhou que não consiste para si um problema perder as próximas eleições por não 

investir em estradas, mas sim no sector empresarial, tendo em vista promover o seu 

desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Henrique Cardoso, esclareceu que a estrada que 

liga Alvite a Paraduça não foi marcada por não se considerar das mais perigosas, tendo só 
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sido marcado o respectivo cruzamento. Afirmou que é sua intenção dar instruções para se 

irem marcando algumas estradas todos os anos de forma que se possam, ao fim de alguns 

anos, ter as estradas do Município todas marcadas. ---------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Reis, relativamente às comarcas, informou que a 

proposta que havia era no sentido de manter em Moimenta da Beira um tribunal, 

provavelmente sem comarca, atendendo a que só serão trinta e nove no País. Sublinhou 

que irá estar atento à evolução do processo, mas que, enquanto o mesmo for favorável 

para o Município não considera necessária qualquer diligência. ------------------------------------- 

----- Quanto à reorganização administrativa, manifestou a opinião de que o País não tem 

nada a ganhar com ela, ainda assim, informou considerar que não há nada a fazer para a 

evitar. Comunicou que irá colocar-se nessa discussão com o objectivo de defender que a 

extinção das juntas de freguesia rurais contribuirá ainda mais para a desertificação do 

interior, considerando-as mais necessárias, para a defesa das suas florestas, da sua 

agricultura e das suas culturas, do que as juntas de freguesia urbanas onde há uma 

intervenção de uma Câmara Municipal. Acrescentou que, na conferência realizada com o 

Presidente da Associação Nacional de Freguesias, foram apresentados números que 

reflectem que os custos com as juntas de freguesia são diminutos. Dada a inevitabilidade 

desta reorganização, defendeu que se deveriam manter os limites territoriais e, 

eventualmente, diminuir-se o número de representantes das juntas de freguesia menores, 

incluindo-se os mesmos num órgão colegial que cubra uma área territorial maior. Discordou 

da ideia de que o Município de Moimenta da Beira beneficiaria com a eventual fusão de 

Municípios. Referiu que Portugal ocupa o quarto lugar na União Europeia na lista de países 
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com mais habitantes por Município, tendo uma média de trinta e dois mil habitantes por 

Município, e que os países mais desenvolvidos têm uma média de seis mil habitantes por 

Município. Acrescentou que, de acordo com o estudo constante no Anuário Financeiro dos 

Municípios, os Municípios com mais habitantes são aqueles que têm mais problemas, pelo 

que defendeu que uma maior eficiência se consegue com a harmonização da dimensão 

dos Municípios àqueles que são mais eficientes. --------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à criação do centro de estudos frutícolas, informou que está a tentar 

uma aproximação às universidades para esse fim, não obstante assumiu que não é um 

processo muito fácil. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que, de momento, estão a ser definidos os parâmetros para a recolha de 

informação acerca da produção agrícola no Município, que será realizada pelos estagiários 

da Câmara Municipal. Solicitou a colaboração de todos na disponibilização das 

informações que forem solicitadas. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às candidaturas a nível de protecção civil, comunicou que a Câmara Municipal 

instruiu uma candidatura para a aquisição de dois equipamentos, e que os Bombeiros 

Voluntários fizeram uma candidatura para a aquisição de um equipamento, com vista à 

resolução dos problemas provocados pela neve. -------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Hildérico Coutinho, comunicou que tem uma opinião 

divergente quanto ao anterior Primeiro Ministro e que foi com muito gosto que se 

candidatou ao cargo de mandatário distrital do Partido Socialista. ---------------------------------- 

----- O deputado António Reis manifestou a sua satisfação com as respostas do Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à introdução dos novos mapas de distritos judiciais, referiu que, dos quinze 

Concelhos que compõem o médio Douro, haverá um que será o Tribunal da Comarca, e 

que os restantes disputarão juízos de grande instância cível, de média instância criminal e 

de pequena instância criminal. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou a resposta à questão se Moimenta da Beira está englobada na Rota do 

Património Mundial do Vale do Douro. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara respondeu que Moimenta da Beira não está directamente 

englobada na referida rota. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha esclareceu que, no decorrer da 

reunião, foi informado que efectivamente o pároco da sua Freguesia recebeu uma 

comunicação acerca das Festas de S. João. -------------------------------------------------------------- 

----- Indagou se não iria ser aprovada a acta da sessão anterior. ------------------------------------ 

----- Informou comungar com as palavras do Senhor Presidente da Câmara, acerca da 

reestruturação das Autarquias. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Joaquim Filipe Rodrigues esclareceu que, relativamente à reestruturação 

do mapa judiciário, não há nenhuma informação actualizada, sendo que o Governo anterior 

tinha dado orientações para que o tribunal de Moimenta da Beira se mantenha, podendo 

tornar-se num tribunal de competência específica, na área cível ou judicial, e vir a ter mais 

um juízo. Considerando que o actual Governo não deverá fazer uma alteração muito 
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diferente, defendeu que não há motivos para preocupações a esse nível. ------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a acta, devido a dificuldades 

técnicas na gravação, não foi concluída a tempo de ser aprovada na presente sessão. ------ 

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

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, sobre a actividade do Município” . ---- 

-----  O Presidente da Câmara Municipal solicitou a correcção de um lapso, na alusão à 

dívida a Higino Pinheiro, pela construção da estrada que liga Moimenta da Beira a Nagosa: 

na página dezoito onde se lê € 310.000,000 (trezentos e dez mil euros), deverá ler-se 

330.000,00 (trezentos e trinta mil euros) e, por consequência, onde se lê € 91.000,00 

(noventa e um mil euros) deverá ler-se € 71.000,00 (setenta e um mil euros). ------------------- 

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

----- O deputado António José Tojal Rebelo constatou que na informação apresentada se 

verifica que o Município está a empobrecer pela diminuição dos activos, que ocorre 

naturalmente com as amortizações e pela inexistência de investimento. -------------------------- 

----- Solicitou ser esclarecido quanto aos valores que constam na referida informação 

enquanto activos, cujos valores pensa serem inferiores, como é o caso do valor respeitante 

ao Matadouro Regional Douro Sul, acerca do qual solicitou uma informação actualizada, 

bem como do valor de participação da Regiefrutas, que teve um resultado negativo no ano 

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

----- Relativamente à dívida a pagar a Higino Pinheiro, pela construção da estrada que liga 
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Moimenta da Beira a Nagosa, indagou porque é que o seu valor é de € 330.000,00 

(trezentos e trinta mil euros), quando, no âmbito das medições efectuadas, foi assumido o 

valor de 290.000,00 (duzentos e noventa mil euros). ---------------------------------------------------- 

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

Rebelo, no que respeita ao empobrecimento do Município, sublinhou que as amortizações 

são devidamente realizadas e que o nível de investimento verificado, apesar de não ser de 

acordo com o que se deseja, é o que viabiliza uma diminuição da dívida, que até Maio de 

dois mil e onze, foi de € 1.824.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil euros). 

Observou que, se o Município realizasse aquisições com recurso ao crédito, teria empolado 

o seu activo, no entanto, isso iria mantê-lo em situação de desequilíbrio financeiro, o que 

comprometeria o seu progresso, impedindo-o de recorrer a empréstimos e de se candidatar 

aos fundos disponíveis no país. Lembrou que a Troika prevê que, até dois mil e treze, 

sejam retirados 40% dos fundos próprios às Autarquias. ---------------------------------------------- 

----- No que respeita ao processo do Matadouro Regional Douro Sul, fez saber que a 

Câmara Municipal aguarda a decisão do tribunal para recuperar o terreno cedido para a 

sua construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que o Município participou na Regiefrutas, num espírito de solidariedade 

institucional e regional, o que o posiciona agora como credor dessa mesma solidariedade. 

Esclareceu que essa participação tecnicamente é considerada um activo e sublinhou que 

um eventual resultado negativo daquela entidade não constituirá um problema para o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fl. 

__________   
2011.06.28 

 
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 

 

 

126

----- Relativamente ao processo referente à estrada que liga Moimenta da Beira a Nagosa, 

construída há cerca de dez anos, lembrou que a empresa Higino Pinheiro intentou uma 

acção contra este Município no sentido do mesmo lhe pagar cerca de € 401.000,00 

(quatrocentos e um mil euros). Informou que, à semelhança do que fez em situações 

similares, tendo em vista chegar a um acordo quanto ao valor em dívida, propôs à referida 

empresa a medição dos respectivos trabalhos por uma equipa constituída pelos seus 

técnicos e pelos técnicos do Município. Comunicou que da referida medição resultou o 

valor de € 290.000,00 (duzentos e noventa mil euros), subscrito por todos. Declarou que a 

referida empresa reagiu informando que houve trabalhos realizados não medidos, pelo que 

propôs que o valor total em dívida fosse de € 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil 

euros). Informou que, confirmados os trabalhos junto dos serviços técnicos e tendo por 

base os preços praticados na altura, chegou a acordo com a referida empresa em definir o 

valor final da dívida em € 330.000,00 (trezentos e trinta mil euros). Destacou a importância 

deste acordo que evita a condenação do Município, pelo tribunal, ao pagamento da dívida 

em causa, acrescida de juros que poderiam duplicar o valor a pagar, com já aconteceu em 

situações semelhantes. Defendeu que, apesar de esta obra ser da responsabilidade da 

Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, atendendo a que a mesma não 

tem validade estatutária por não ter reformulado os seus estatutos, nos termos da lei 

vigente para as associações de municípios com fins específicos, a Câmara Municipal tem 

que assumir esta obrigação, uma vez que se trata de uma obra realizada no Município. 

Mais informou que o pagamento da aludida dívida será feito em prestações mensais de € 

10.000,00 (dez mil euros). A propósito do mesmo assunto, referiu que antes a Câmara dizia 
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à referida empresa que metesse o processo em tribunal, esperando-se que daí por alguns 

anos o assunto se resolvesse, e que agora se pediu que o processo fosse retirado do 

tribunal, tendo em vista a sua resolução. ------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que esclarecesse a sua última afirmação, defendendo que os anteriores 

representantes da Câmara Municipal não diriam à empresa em questão para colocar o 

processo em tribunal para prejudicar o Município, só o fez porque da parte dos serviços 

técnicos não havia um reconhecimento dos trabalhos feitos. Lembrou que o Presidente da 

Câmara Municipal também criou algumas dificuldades para que alguns processos 

semelhantes tivessem um desfecho menos favorável para o Município. --------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o que os anteriores responsáveis 

da Câmara Municipal faziam era pedir à aludida empresa que metessem a Câmara 

Municipal em tribunal. Sublinhou que não compete ao Presidente da Câmara Municipal 

determinar o que os técnicos têm a dizer, mas sim dar-lhes orientações, como a que deu 

no sentido de se medirem os trabalhos realizados. Informou considerar que esta decisão 

poderia ter sido tomada há mais tempo, uma vez que nenhuma condicionante foi alterada. 

Lembrou que, em todas as acções que resultaram em condenações gravosas para a 

Câmara Municipal, que têm tanto de capital com de juros, sempre defendeu a celebração 

de um acordo com as respectivas empresas. ------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois do Período da Ordem do Dia, com vista ao “Conhecimento 

das actividades desenvolvidas pela CPCJ em 2010”. --------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal declarou que a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Município tem uma actividade discreta, mas muito profícua e intensa, 

e que considera de todo o interesse que a Excelentíssima Assembleia Municipal tenha 

conhecimento das suas actividades. ------------------------------------------------------------------------- 

-----  O Presidente da Assembleia Municipal informou considerar que o trabalho excelente 

que a referida Comissão tem feito, atendendo aos meios de que dispõe, deverá ser motivo 

de orgulho para todos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para este ponto, passou-se ao Ponto Três do Período da 

Ordem do Dia, com vista ao conhecimento do documento “PROTECÇÃO CIVIL – 

Informação sobre as actividades desenvolvidas”. -------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal apelou à sensibilização e ao reconhecimento de 

todos do esforço diário manifestado pela Protecção Civil, nomeadamente através do seu 

corpo de bombeiros, em serviço da população, que, com o Serviço de Urgência Básica, vê 

o volume de transportes de doentes aumentar exponencialmente. Posto isto e dada a 

aproximação do período de incêndios, apelou ao empenho dos presentes para a 

colaboração com a Protecção Civil na prevenção, na divulgação, nas chamadas de atenção 

e na limpeza, no sentido de se diminuir o índice de incêndios registado. -------------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das treze horas, da qual se 

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