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

DOIS MIL E TREZE ===================================================== 

ATA N.º 03/2013 

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

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

----- A sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respetivo 

Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por Paulo Alexandre Alves e 

Silva, em substituição de Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e António José 

de Macedo, em substituição do Segundo Secretário, José Manuel Andrade Ferreira. --------- 

----- Passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a ausência dos seguintes 

membros: João Paulo dos Santos Moura, Maria Teresa Adão Chaves, José Manuel de 

Andrade Ferreira, Maria Modesta Figueiredo Silva, Celita Maria Pereira Leitão, Raquel 

Susana Guedes Matos, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano, Hugo Alexandre Gomes Alves 

Cardoso, Susana Duarte Morais, Presidente da Junta de Freguesia de Vila da Rua, António 

Manuel Pinto da Silva, e Presidente da Junta de Freguesia de Sever, Marcelino Ramos 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a ata da última sessão, realizada 

em trinta de abril, último, será submetida na próxima sessão, considerando que a Primeira 

Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, não se encontra e é a responsável pela mesma.  --- 

----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da Assembleia 
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Municipal aberto uma ronda de inscrições. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis começou por, em nome do seu partido e da 

coligação que o mesmo integra, manifestar satisfação quanto à forma como decorreram as 

festas são joaninas, apesar das restrições orçamentais vigentes. ----------------------------------- 

----- Manifestou o seu apreço pela forma como está a ser divulgada a prova integrada no 

“campeonato nacional 4x4”, que se vai realizar em Leomil, e que divulga também o 

Concelho, dando os parabéns aos respetivos organizadores. ---------------------------------------- 

----- Manifestou a sua discordância pelo facto de a presente sessão ter sido agendada para 

um dia em que está planeada uma greve geral, uma vez que tal pode ter condicionado a 

decisão para a prática deste direito inalienável, defendendo que, a quase falta de quórum, 

é prova disso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António Henrique da Silva Cardoso, tendo conhecimento de que a Câmara 

Municipal pretende reparar várias estradas, questionou se o caminho agrícola entre 

Paraduça e Arcas, que se encontra num estado avançado de degradação, está integrado 

nesse pacote. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A deputada Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, não obstante a sua satisfação 

pela futura criação da Unidade de Saúde Familiar (USF), em Moimenta da Beira, lamentou 

o facto de o serviço do Centro de Saúde não estar a funcionar bem, ao ponto dos utentes 

da instituição onde trabalha, que não terem médico de família, na sua maioria pessoas com 

mais de oitenta anos, e se deslocarem ao mesmo inúmeras vezes, a fim de conseguirem 

consulta, utilizando, para este efeito, a carrinha que a associação de compartes da 

Freguesia de Peva disponibiliza, todas as terças e sextas-feiras, e de, muitas vezes, verem 
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as suas consultas, previamente marcadas, serem canceladas sem reagendamento. Assim, 

perante esta situação, indagou junto do Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre qual 

é a possibilidade que tem para tentar melhorar o serviço de saúde deste Concelho e, tendo 

conhecimento de que irá decorrer um concurso para o recrutamento de dezenas de 

médicos, apelou à sua intervenção no sentido de serem colocados alguns deles nesta 

localidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pinto Reis, lembrou que os membros deste Órgão, não sendo funcionários, não podem 

fazer greve às respetivas sessões, observando, assim, que o agendamento desta sessão 

num dia de greve não coloca em causa o referido direito, nem as condições para a sua 

realização, mesmo no caso de se verificar uma adesão massiva, por parte dos funcionários 

da Câmara Municipal. Observou, ainda, que considera que a questão do quórum nada tem 

a ver com o facto de ser um dia de greve. ----------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins começou por enaltecer a época desportiva, 

que terminou agora e que culminou num conjunto de resultados excelentes das várias 

coletividades que praticam desporto, tendo todas elas elevado o nome do Concelho, 

através da classificação de várias equipas, tanto na parte sénior, como na formação e na 

criação de jovens de valores, que serão os futuros homens do nosso amanhã. Assim, 

propôs um voto de louvor a todo este conjunto de dirigentes, treinadores e atletas do 

Concelho, que desenvolvem um trabalho desinteressado, árduo e, por vezes, ingrato, que 

se torna mais evidente nos escalões de formação, e que ultrapassa o âmbito desportivo, 

evidenciando uma forte componente social e de equilíbrio dos nossos jovens, afastando-os 
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de vícios e dando-lhes um ombro amigo e, muitas vezes, até uma refeição, conforme tem 

conhecimento. Sabendo que o Município comparticipa também monetariamente nestas 

entidades, questionou se as mesmas são apenas premiadas pelos seus resultados 

desportivos, ou se existe algum mecanismo de valorização e de desvalorização do trabalho 

realizado de foro social, junto dos jovens. Indagou, ainda, se o Executivo e o responsável 

por este pelouro sabem se o aludido apoio é suficiente para as despesas que estas 

entidades têm com inscrições das equipas, com os transportes, com os equipamentos e, 

principalmente, com refeições decentes no final dos jogos ou competições. Considerando 

que o presente mandato está a terminar, desafiou os futuros Executivo e Assembleia 

Municipal a obrigarem as entidades a celebrarem um contrato sócio-desportivo com o 

Município, que determine a obrigação de as mesmas darem a todos os atletas carenciados, 

principalmente aos mais jovens, no mínimo, uma refeição e um equipamento decentes. ----- 

----- Realçou a organização, o bom desenrolar e o programa vasto das festas em honra de 

São João Batista, que visou atingir todos os públicos e gostos, e enalteceu os seus pontos 

altos que foram as marchas populares e a majestosa procissão. Considerando tratarem-se 

de festividades de âmbito municipal, que decorrem com o apoio financeiro da Câmara 

Municipal, defendeu, em consonância com o que foi defendido pelo atual Executivo, 

durante os anos em que esteve na oposição, e de acordo com o sentimento da maioria dos 

nossos munícipes, que as mesmas não deveriam ter espetáculos pagos, nem livres 

trânsitos, que restringem a entrada de munícipes, considerando que tal cria assimetrias 

entre as populações deste Município. Defendeu, assim, que o Executivo deve apoiar este 

género de cultura, considerando que também é da sua responsabilidade a promoção e a 
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divulgação deste tipo de festividades de cariz municipal, mas também viabilizar a 

participação gratuita de todos os munícipes, à semelhança do que acontece nos concelhos 

vizinhos, de modo a envolver toda a comunidade municipal e não apenas a local, 

destruindo-se barreiras e criando-se laços e consensos. Posto isto, desafiou os próximos 

Executivo e Assembleia Municipal a criarem um regulamento próprio que regule este tipo 

de atividades e que determine a gratuitidade das mesmas. ------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal solicitou permissão para, antes de responder às 

questões que lhe foram colocadas, fazer três referências. --------------------------------------------- 

----- Começou, então, por manifestar uma grande satisfação por a empresa Teeport, com 

sede em Moimenta da Beira, constituída pela Senhora Doutora Catarina Reis, que pretende 

aliar o chá ao vinho do porto, através do desenvolvimento de um produto, considerado 

completamente inovador, que se baseia em nano e micro tecnologias, ter sido contemplada 

com o primeiro prémio da categoria “Novas Empresas”, do concurso “Douro 

Empreendedor”, realizado na região do Douro, que teve cerca de setenta concorrentes e 

que, além desta categoria, contemplava também as categorias “Empresas que fazem o 

Douro” e “Douro uma boa Região para Investir”. Tendo estado na respetiva gala de entrega 

dos aludidos prémios, presidida pelo Senhor Primeiro Ministro, confessou que, à 

semelhança do que acontece quando há alguém de Moimenta da Beira que está no maior 

patamar, sentiu uma grande emoção quando, de entre todos os candidatos, a primeira 

vencedora a ser anunciada foi precisamente a Doutora Catarina Reis, felicitando o seu pai, 

deputado nesta Assembleia Municipal. Observou que este projeto é um exemplo de um 

grande passo naquilo que é o objetivo deste Município no que respeita à inovação a partir 
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dos produtos regionais, desejando-lhe o maior sucesso. ----------------------------------------------- 

----- Comunicou à Assembleia Municipal que o Senhor Vereador Jorge de Jesus Costa 

renunciou ao seu mandato, alegando razões profissionais. ------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua satisfação por o Município estar em condições de realizar as 

escrituras das casas da Barragem do Vilar, o que vem dar cumprimento a uma deliberação 

da Câmara Municipal, que tem muitos anos, e repor justiça em relação a um conjunto de 

famílias, que viveram, durante anos, uma situação muito desfavorável, que não era da sua 

responsabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, ainda que não seja da sua 

competência a marcação da sessão da Assembleia Municipal, informou que também foi 

corresponsável pela escolha da respetiva data, selecionada, por um lado, por considerar, 

conjuntamente com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que o facto de ser um 

dia de greve geral não interferia com os trabalhos e, por outro lado, que se deveria evitar a 

sua marcação numa sexta-feira e no último dia do mês, uma vez que ouviu, durante anos, 

os senhores deputados defenderem que tal dificultava a vinda de alguns deles. A propósito, 

informou que terão feito greve no Município quatro colaboradores. --------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Henrique da Silva Cardoso, informou que o caminho 

agrícola, que liga Paraduça a Arcas, que serve propriedades agrícolas relevantes, não está 

incluído nas previsões de pavimentação atuais do Município, que incluem a pavimentação 

dos espaços que tiveram intervenções ao nível de águas, águas pluviais e saneamentos, 

tais como a estrada de Semitela e da Portela. Explicou que atualmente não está prevista a 

execução de nenhum caminho agrícola, salvo daqueles que estão protocolados com as 
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juntas de freguesias, esperando e estando convencido de que, num futuro próximo, o 

Município terá oportunidade de aceder a um financiamento comunitário dirigido à rede 

viária agrícola local, reiterando o seu compromisso de, na sua falta, a Câmara Municipal 

disponibilizar alguns dos seus meios para este efeito, considerando que é seu objetivo, 

dentro de meia dúzia de anos, ter todas as grandes manchas produtoras agrícolas servidas 

por infraestruturas pavimentadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta à deputada Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, explicou que a USF 

já se encontra a funcionar e que a deslocação de três médicos para a mesma, que 

poderiam assegurar o serviço de reforço na Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP), tem causado constrangimentos, estando a fazer esforços no 

sentido de os mesmos serem ultrapassados. Congratulou-se pelo reconhecimento 

crescente de que a Câmara Municipal, não obstante não ter competências na área da 

saúde, ter muitas responsabilidades na mesma, considerando que o mesmo vem reforçar a 

sua posição. Ainda assim, lembrou que daí decorrem constrangimentos, designadamente a 

impossibilidade de determinar como as coisas têm de ser feitas, tendo, ainda assim, 

obrigação de as influenciar. Neste contexto, sublinhou a importância de ser impedida a 

continuidade da diminuição das competências e dos meios dos municípios, considerando 

que tal pode perigar o cumprimento das suas responsabilidades. ----------------------------------- 

----- Observou que o Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul (ACES Douro Sul) já 

tinha aberto concursos para o recrutamento de médicos, não tendo tido médicos que 

quisessem ocupar os lugares disponíveis em Moimenta da Beira. Ainda assim, informou 

considerar que esta situação de carência de médicos poderá vir a ser alterada, devido à 
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limpeza de ficheiros de utentes fantasma, ou seja, daqueles que já não existem na área de 

residência onde se encontram registados, que o Ministério da Saúde está a realizar, 

considerando que a mesma permitirá o preenchimento desses lugares por outros utentes, 

de modo a que cada médico de família tenha a seu cargo o número de utentes legalmente 

determinado. Acrescentou que há três médicos internos no ACES Douro Sul, que estão em 

Moimenta da Beira, que poderão ficar nesta localidade, caso seja essa a sua vontade, 

tendo desenvolvido “operações de charme”, nesse sentido. ------------------------------------------ 

----- Partilhou da satisfação do deputado Luís Miguel Pereira Martins pelos resultados 

desportivos verificados no Município, congratulando-se com o reconhecimento de que, em 

Moimenta da Beira, o desporto é considerado uma atividade importante e relevante e bem 

apadrinhada pelas suas associações e atletas, e, ainda mais, pelo facto de este Concelho 

ter mais de trezentos atletas federados, que pertencem a vinte e seis equipas. Aproveitou 

para deixar uma palavra de muito apreço aos dirigentes desportivos e àqueles que, todos 

os dias, apoiam os jovens do Concelho, em diversas funções. Concordou com a 

necessidade de o Município estar próximo destas atividades, de modo a ter um 

conhecimento maior das mesmas e se aperceber do espírito altruísta necessário para o 

acompanhamento destes jovens, durante noites e fins de semana, e que é, muitas vezes, 

desvalorizado por críticas injustas, infundadas, ignorantes e inoportunas. ------------------------ 

----- Relativamente à existência de algum mecanismo de valorização desta atividade, 

informou que o respetivo regulamento prevê um prémio de mérito desportivo, indexado 

apenas a resultados desportivos, que tem sido atribuído quando se justifica, podendo 

eventualmente ser realizada alguma alteração no sentido de a ele serem indexados 
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também resultados sociais, alertando, no entanto, para a dificuldade que há para, de forma 

objetiva e, consequentemente, justa, classificar este tipo de resultados. Ainda assim, 

manifestou a sua total disponibilidade para discutir esta possibilidade e para, possivelmente 

em breve, discutir todo o regulamento, no sentido de o melhorar. ----------------------------------- 

----- Relativamente aos apoios financeiros concedidos pelo Município, informou que, na sua 

opinião, os mesmos se encontram no limiar da suficiência, ou seja, permitem um bom 

desempenho destas entidades, obrigando-as, no entanto, a fazerem uma gestão financeira 

muito rigorosa. Ainda assim, observou que a maioria destas entidades defende que os 

apoios concedidos não são suficientes para as atividades que desenvolvem, reconhecendo 

que, quando esta Câmara Municipal tiver uma situação financeira mais desafogada, talvez 

se justifique, nesta área, mais algum incremento, ressaltando, ainda assim, que a 

manutenção destes apoios, nas condições atuais, representa um esforço significativo do 

Município, havendo, inclusive, quem defenda uma redução drástica dos mesmos, com o 

que discorda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que são já protocolados os apoios concedidos às aludidas entidades, 

através da assinatura de um contrato-programa com este Município, que corresponde a 

uma obrigação legal. Relativamente à determinação, nos aludidos contratos, da obrigação 

de disponibilização de um equipamento decente, observou que a mesma se reveste 

também de grande dificuldade, considerando a subjetividade desta questão e a 

necessidade de objetividade em todas as cláusulas contratuais, bem como o facto de 

nunca pretender realizar a ingerência da gestão das organizações, defendendo que a 

Câmara Municipal deve dar a maior liberdade às mesmas na gestão dos seus orçamentos, 
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não obstante acompanhar, de forma efetiva, as suas atividades. ------------------------------------ 

----- Deixou uma palavra de reconhecimento pelo trabalho realizado pela comissão 

responsável pela organização das festas de São João deste ano. Observou que a mesma 

comissão não cobra nenhum valor para aquilo que são os momentos centrais dos festejos, 

designadamente a procissão e as marchas, e que, enquanto entidade organizadora, lhe é 

dada autonomia de gestão, não podendo a Câmara Municipal impor a gratuitidade, por 

exemplo, dos espetáculos, considerando que, ao fazê-lo, poderia ser-lhe exigido o 

reembolso de verbas decorrentes de eventuais prejuízos. Informou, ainda, que, durante 

este mandato, até ao momento, não foi necessário conceder o reforço de € 5.000,00 (cinco 

mil euros), que a Câmara Municipal se disponibilizou a conceder, além dos € 50.000,00 

(cinquenta mil euros) de comparticipação concedidos, no caso de se confirmar essa 

necessidade. Lembrou que, inclusive, a gestão do orçamento das festas do S. João de dois 

mil e onze possibilitou à respetiva comissão o pagamento das bancadas utilizadas em 

festas, que pertencem ao Município. Acrescentou, ainda, que não se lembra de alguma vez 

ter defendido a gratuitidade das festas. --------------------------------------------------------------------- 

---- A propósito, o Presidente da Assembleia Municipal admitiu que poderá ter sido ele que 

defendeu a gratuitidade das aludidas festas, mantendo essa opinião, ainda que não seja da 

sua competência essa decisão. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para 
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intervenções acerca do presente ponto. -------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins começou por informar que, da análise à 

publicação Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), respeitante ao prazo médio de 

pagamento das autarquias, verificou que o nosso Município consta no vigésimo sexto lugar, 

a contar do final da listagem, que houve um aumento exponencial deste prazo que, em dois 

mil e dez, era de quarenta e dois dias, e, no final de dois mil e doze, de trezentos e setenta 

dias, e que sete Municípios vizinhos constam dos primeiros lugares desta listagem. 

Acrescentou que na Prestação de Contas, discutida na sessão anterior, em Outras Dívidas 

a Terceiros - fornecedores conta corrente, que engloba dívidas a empresas locais e 

grandes fornecedores, a dívida total é de € 3.766.284,00 (três milhões, setecentos e 

sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro euros) e que, se desse valor forem 

retiradas as dívidas dos grandes fornecedores, designadamente às Água de Trás-os-

Montes e Alto Douro (ATMAD), no valor de € 2.129.155,00 (dois milhões, cento e vinte e 

nove mil, cento e cinquenta e cinco euros), à EAVT, no valor de € 727.000,00 (setecentos e 

vinte e sete mil euros), à EDP, no valor de € 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil 

euros), à Resinorte, no valor de € 98.000,00 (noventa e oito mil euros), e à Resur, no valor 

de € 117.000,00 (cento e dezassete mil euros), ainda subsiste uma dívida no valor 

aproximado de € 1.023.000,00 (um milhão e vinte e três mil euros), observando que, 

mesmo que 50% deste valor corresponda a dívidas a fornecedores que não são do 

Município, o que não acredita, tal significa que cerca de meio milhão de euros não está a 

circular na economia local devido ao aludido aumento do prazo médio de pagamento, 

defendendo que o Município deverá trabalhar no sentido de cumprir esta política nacional 



 
FlS. 

__________   
2013.06.27 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

91

de diminuição dos prazos de pagamento, considerando que a mesma poderá ter alguma 

repercussão ao nível da economia local. Posto isto, questionou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal acerca dos fatores ou dos parâmetros que conduziram a este aumento 

exponencial do prazo médio de pagamento a fornecedores. ------------------------------------------ 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, considerando que o valor de € 1.023.580,91 

(um milhão, vinte e três mil, quinhentos e oitenta euros e noventa e um cêntimos), 

correspondente aos processos em contencioso já com decisão, vem agravar a situação já 

deficitária do Município, parecendo-lhe que o mesmo está a ser condenado em toda a 

linha, questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o que correu mal neste 

processo, atendendo a que, ainda que não ponha em causa a sua vontade e tenacidade, 

havia, no início deste mandato, a perspetiva de que negociação desta dívida em condições 

mais favoráveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Indagou se a situação do Senhor Engenheiro João Cardoso já foi decidida e se há a 

previsão da sua reintegração ou de concessão de uma indemnização. ---------------------------- 

----- Considerando que a próxima sessão é a última deste mandato, defendeu que se 

deveria fazer na mesma uma pequena resenha acerca da atividade do Município nestes 

quatro anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou que apoios o Executivo está a tentar conceder para o negócio da 

construção, que foi o melhor que houve em Moimenta da Beira e que atualmente se 

encontra estagnado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apelou à atenção do Executivo quanto ao facto de o novo regime de transporte de 

mercadorias, obrigar, a partir de julho, o produtor a comunicar às entidades fiscais que 
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produtos serão objeto de transporte, e a aguardar por um código para poder realizá-lo, o 

que perigará a frescura e boas condições dos produtos, e, a montante, os produtores 

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

----- Manifestou a sua preocupação com os dados respeitantes a esta zona, incertos no 

estudo sobre as projeções da população residente em Portugal, entre dois mil e oito e dois 

mil e sessenta, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, de acordo com as quais, já 

em dois mil e dezasseis, este Concelho terá uma população em que existem três idosos 

para um jovem e registará um pico na queda da natalidade. Observou que estes dados são 

particularmente preocupantes quando entrosados com o número de empresas que se 

mantêm ativas, sublinhando a necessidade de a Câmara Municipal demonstrar outras 

preocupações além dos números, fazendo um planeamento de ações que segurem a 

juventude e atraiam as empresas e que combatam o aumento de taxas e impostos 

verificado, tais como IRC, IRS e IMI, sob pena de o Concelho ficar totalmente desertificado. 

Posto isto, e considerando os números apresentados pelo deputado Luís Miguel Pereira 

Martins, indagou se o atraso nos pagamentos aos fornecedores locais implicam o 

encerramento de algumas empresas. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara Municipal pela representatividade do 

Concelho no ato de entrega dos prémios do concurso “Douro Empreendedor” e por 

homenagear o trabalho da sua filha, nesta sessão, esperando que o mesmo contribua para 

o desenvolvimento de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, a propósito da oportuna intervenção do 

deputado António Francisco Pinto Reis, defendeu a necessidade de ser enfrentada a 
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génese que conduziu à situação atual do Concelho. Lamentou que este Governo e os 

anteriores não se tenham preocupado com os problemas ou fatores que podem promover e 

motivar a natalidade e a sustentabilidade demográfica no país, tendo apenas o primeiro 

Governo de José Sócrates se insinuado numa política de combate à desertificação no 

interior, que se revelou um projeto muito pouco definido, e tenham sido negligentes quanto 

à rentabilidade do território nacional, particularmente no atinente às zonas do interior, o que 

conduz ao desaproveitamento e ao abandono de investimentos que custaram milhões de 

euros. Perante esta situação, e considerando a degradação das condições sociais das 

famílias nas zonas urbanas, defendeu que este Governo deveria adotar uma política de 

incentivo à transferência destas pessoas, particularmente de reformados e de jovens, com 

vista, por exemplo, ao aproveitamento de alguns incentivos existentes à agricultura. 

Sublinhou, ainda, a necessidade de serem reaproveitados os investimentos em 

infraestruturas, realizados nas Freguesias do Concelho, dando como exemplo algumas 

escolas que encerraram devido ao declínio demográfico acelerado e à exigência de 

manutenção de um número mínimo de alunos para o seu funcionamento. A propósito, 

considerando que as escolas são também um fator de fixação de um conjunto de pessoas, 

defendeu que o número mínimo de alunos para o seu funcionamento deveria ser estudado 

em cada situação, não se menosprezando o aspeto pedagógico e a necessidade de 

socialização das crianças. Observou, ainda, que há localidades e sedes de Concelhos 

vizinhos que, dentro de alguns anos, de acordo com aquilo que é intenção dos Governos, 

irão ver-se confrontados com problemas decorrentes do fecho de serviços públicos, tais 

como o Serviço de Finanças, os serviços de saúde, os serviços de educação, que agora 
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estão a ser concentrados a nível concelhio, mas que poderão vir a sê-lo a nível regional e 

implicar o encerramento de escolas secundárias. Posto isto, apelou à participação ativa de 

todos no sentido de, no próximo mandato, ser realizada uma reflexão profunda acerca 

destes problemas, num debate prévio alargado, que envolva os Municípios e as 

Comunidades Urbanas, em que sejam repensadas as prioridades de ação, partindo-se do 

primeiro núcleo que são as freguesias, e que resulte num quadro comunitário muito 

criterioso, que apoie projetos efetivamente estratégicos para as regiões. ------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira 

Martins, no que respeita ao prazo médio de pagamento a fornecedores, começou por 

esclarecer que tem uma grande preocupação com o mesmo, esperando que, dentro de 

alguns anos, este Município possa estar com o ranking exatamente ao contrário. Ainda 

assim, informou que a fórmula técnica utilizada para o cálculo deste prazo é muito 

contestada por todos os especialistas, considerando que junta, no numerador, o somatório 

de dívidas a fornecedores e, no denominador, para o mesmo período, as aquisições de 

bens e de serviços a fornecedores, pretendendo dar indiciadores que não resultam da 

mesma, o que desvirtua a realidade das finanças municipais, prevendo-se, por isso, que a 

mesma venha a ser brevemente alterada ou extinta. Esclareceu que o prazo médio de 

quarenta e dois dias, em dois mil e dez, apesar de constar dos documentos, não está 

correto, devendo-se a uma informação que terá sido mal produzida pela DGAL, estando 

corrigido num documento posterior. Informou, ainda, que a Câmara Municipal tinha um 

prazo médio de pagamento, em dois mil e oito, de trezentos e sessenta e um dias, em dois 

mil e nove, de duzentos de dezanove dias, devido ao financiamento de € 4.778.000,00 



 
FlS. 

__________   
2013.06.27 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

95

(quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil euros), destinado a dívidas de curto prazo, 

em trinta e um de dezembro de dois mil e onze, de duzentos e quarenta e um dias. 

Acrescentou que, em setembro de dois mil e doze, o aludido prazo era de duzentos e 

noventa e quatro dias e, até dezembro do mesmo ano, o mesmo passou para trezentos e 

setenta e dois dias, o que vem comprovar que a referida fórmula distorce estes valores, 

considerando que, durante este ano, se registou uma diminuição da dívida no Município, 

que foi ligeira durante todo o ano e mais acentuada durante estes três meses. Lembrou que 

o empréstimo do PAEL terá um grande impacto no aludido prazo médio de pagamento, no 

entanto, a Câmara Municipal aguarda pelo mesmo, há mais de meio ano, o que faz com 

que não lhe seja possível pagar uma parte significativa das suas dívidas mais antigas, 

considerando que as mesmas constam deste contrato, que não permite a sua substituição 

por outras, o que leva este Município a liquidar as suas dívidas mais recentes, em 

detrimento das mais antigas. Lembrou, também, que, enquanto a Câmara Municipal tiver 

de entregar cerca de € 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros) à banca, para 

pagar empréstimos, não tem como pagar atempadamente aos seus fornecedores, não 

sendo fácil, inclusive, o exercício de não permitir um aumento das dívidas de curto prazo a 

fornecedores e fazer, simultaneamente, esta amortização anual, que representa cerca de € 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) de diferença, relativamente à média dos 

últimos dez anos, considerando que há uma diminuição anual do orçamento, relativamente 

ao de dois mil e dez, de quase € 1.000.000,00 (um milhão de euros), por ano. Ressalvou, 

ainda, que, cada vez que o Município tiver de acolher decisões gravosas no seu 

orçamento, o prazo médio de pagamento aumenta, ainda que as mesmas não o coloquem 
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a dever mais dias aos fornecedores, daí a fórmula não fazer qualquer sentido. Manifestou a 

esperança de que, dentro dos próximos anos, seja possível ao Município atingir um nível 

de prazo médio de pagamento a fornecedores muito desejável. ------------------------------------- 

----- Ainda que não tenha percebido como o deputado chegou ao valor de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros) de dívida aos fornecedores locais, concordou com o facto de, caso 

esta Câmara Municipal tenha essa dívida, esse valor fazer falta à economia local, pelo que, 

ainda que não possa garantir que não existam dívidas aos referidos fornecedores que não 

deveriam existir, garantiu que a Câmara Municipal tem uma grande prioridade no seu 

pagamento atempado, fazendo um grande esforço diário nesse sentido. ------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, relativamente à sua vontade 

em negociar os processos em contencioso contra esta Câmara Municipal, informou que 

não há nenhum interlocutor, que tivesse uma ação em contencioso, que não tivesse sido 

chamado a fim de lhe propor um acordo, lembrando que foi possível negociar com todas as 

empresas que tinham processos contenciosos, a decorrer ou a iniciar-se, que envolviam 

centenas de milhares de euros e que nunca estiveram na dívida da Câmara Municipal, com 

exceção da empresa Jeremias de Macedo e Companhia, Lda., que entendeu que lhe era 

mais favorável aguardar a decisão judicial. ---------------------------------------------------------------- 

---- Refutou que o Município esteja a ser condenado em toda a linha, dando como exemplo 

o facto de o mesmo, no âmbito do processo judicial, interposto pela empresa Jeremias de 

Macedo e Companhia, Lda., respeitante a trabalhos a mais, realizados na Estrada 514, 

entre Moimenta da Beira e Peravelha, ter sido condenado, em primeira instância, pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, a pagar € 1.204.000,00 (um milhão, duzentos 
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e quatro mil euros) e, na sequência do recurso realizado, este valor ter sido reduzido, pela 

decisão do Supremo Tribunal Administrativo, para € 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e 

três mil euros). Ainda assim, ressalvou que este valor é elevado e respeita a uma estrada 

que foi adjudicada por cerca de € 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil euros), sobre a 

qual, antes da condenação, a Câmara Municipal já tinha pago por ela € 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil), o que leva a que a mesma tenha um custo total, se não forem 

pagos juros vincendos, de cerca de € 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros). A 

propósito, lembrou que essa empresa já foi condenada a devolver à Câmara Municipal 

importâncias que tinha recebido em duplicado. Informou que a empresa manifestou 

interesse em negociar a forma de pagamento do referido valor, desde que nele sejam 

incluídos os valores dos restantes litígios existentes, designadamente os respeitantes ao 

Arruamento Oeste e à estrada que liga Moimenta da Beira a Tabuaço, da Associação dos 

Municípios do Vale do Távora, no valor de cerca de € 1.000.000,000 (um milhão de euros), 

estando disponível para fazê-lo, desde que as respetivas condições sejam aceitáveis, 

considerando ser mais vantajoso negociar o pagamento agora do que adiar o mesmo e 

onerar as contas do Município com mais juros, não obstante o comprometimento das 

opções de gestão decorrente desta decisão. -------------------------------------------------------------- 

---- Explicou que o excedente do valor das restantes ações, transitadas em julgado, 

respeitam a pequenas obras, tendo a Câmara Municipal já pagado integralmente algumas 

delas e encontrando-se a pagar as restantes. ------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que a Câmara Municipal mantém um conjunto de litígios relacionados 

com terrenos, devido ao facto de não ter conseguido chegar a acordo com um conjunto de 
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proprietários, que representam também muitas centenas de milhares de euros, 

ressalvando, ainda assim, que, felizmente, há já arbitragens que estabelecem valores, por 

metro quadrado, que correspondem a menos de metade dos valores daquelas que existiam 

anteriormente, devido a intervenções de índole jurídica da Câmara Municipal, das quais foi 

responsável, tendo em vista a defesa do erário municipal, com o maior respeito pelos 

direitos dos particulares. Acrescentou que fica satisfeito com o facto de os valores 

propostos pelas referidas arbitragens corresponderem a valores inferiores àqueles que 

propôs aos proprietários, considerando que tal significa que as propostas que fez não os 

prejudicariam e que a decisão será mais justa para o Município. ------------------------------------ 

----- No atinente ao apoio que é possível dar ao negócio da construção, informou que a 

Câmara Municipal facilita e desburocratiza todo o processo de licenciamento, ressalvando 

que há fatores decisivos que influenciam negativamente este setor, que não dependem de 

forma direta da Câmara Municipal, designadamente o facto de o mercado financeiro 

dificultar o acesso a fundos pelas empresas e pelas famílias, para o efeito, e de o Governo 

retirar, em alguns casos, um quarto do rendimento das pessoas. ----------------------------------- 

----- Relativamente aos novos requisitos para o transporte de mercadorias, manifestou a 

sua concordância com a opinião do deputado António Francisco Pinto Reis, ressalvando, 

ainda assim, que os mesmos são da competência do Governo, não podendo a Câmara 

Municipal fazer nada para os impedir. A propósito, informou considerar inadmissível e 

inaceitável que as autoridades policiais, de acordo com as instruções do Governo, 

desvirtuem a sua atuação, ao regerem-na por objetivos financeiros, quando a mesma 

deveria ter um caráter preventivo e punitivo perante determinadas infrações, esperando 
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que o mesmo rapidamente perceba que não será com este tipo de atuação que conseguirá 

melhorar a económica, considerando que está a destruí-la diariamente, ao impedir as 

pessoas de trabalharem, com medo que lhes seja aplicada uma coima de valor superior ao 

seu ordenado mensal e ao aplicar mais impostos à economia, obrigando, inclusive, 

pequenos agricultores, que realizem vendas no valor de € 50,00 (cinquenta euros), por ano, 

a se coletarem, o que tem gerado um retrocesso até quantitativo nestes impostos. 

Lembrou, a propósito, que a Câmara Municipal dá a possibilidade de os participantes da 

“Feirinha da Terra” não estarem obrigados a passarem faturas para venderem os seus 

produtos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com o facto de o número de empresas que iniciaram a sua atividade e 

que se mantêm ativas no Concelho, registado nos últimos três anos, ser superior ao 

número de empresas que cessaram a sua atividade, no mesmo período, contra a tendência 

que se tem verificado a nível nacional, ressalvando que tal não se trata de um mérito da 

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

----- Relativamente à diminuição do nível demográfico, observou que este Município se 

encontra numa situação não tão gravosa como um conjunto de outros municípios, 

sublinhando que a inversão desta tendência só será viabilizada através da adoção de 

políticas transversais e objetivas para este efeito, lembrando que, conforme referem 

aqueles documentos, em épocas de expansão económica, o nível demográfico aumenta e 

em épocas de crise o mesmo baixa, sendo que esta tendência agravada pelo crescente 

encerramento de serviços que, por sua vez, também influencia o rendimento per capita, 

através da diminuição de salários diretos e indiretos, que se relacionem com os serviços. --- 
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------ No atinente aos impostos que dependem diretamente da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, reiterou que os mesmos se encontram no limiar do mínimo possível, 

em função da situação financeira do Município. ---------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que a taxa do IMI se encontra dentro dos percentuais médios, porque 

assumiu que não admitiria a taxa máxima, mesmo quando havia o entendimento de que a 

mesma teria de ser adotada devido à situação financeira do Município, que felizmente foi 

alterado. Acrescentou que, quando o Município estiver em condições de o fazer, a sua 

vontade é baixar a referida taxa, também porque há avaliações superiores ao valor de 

mercado, ressaltando, ainda assim, que foi o Governo que aumentou o intervalo desta taxa 

de 0,2 a 0,4, que vigorava no ano anterior, para de 0,3 a 0,5, este ano, com o objetivo de, 

no futuro, os Municípios se financiem com base nestas receitas e não com base em 

transferências diretas do Orçamento de Estado, o que considera inadmissível, pois 

provocará grandes distorções entre municípios, obrigando-os a utilizarem as suas próprias 

receitas em níveis máximos, e que podem ser inadequados, para poderem financiar as 

suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No atinente à taxa de IRC, observou que a sua determinação não é da competência do 

Município, lembrando que o Governo decidiu terminar as isenções deste imposto no 

interior, que serviam de incentivo à fixação de empresas. --------------------------------------------- 

------ Relativamente ao IRS, observou que este Município nunca prescindiu de nenhuma 

parte deste imposto que lhe cabia, considerando a sua função redistributiva, no sentido de 

apoiar os que mais necessitam, através de um conjunto de ações diárias, de índole social. - 

----- Posto isto, ainda que não seja viável ao Município responder a todas as questões que 
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o deputado António Francisco Pinto Reis colocou, sublinhou que a Câmara Municipal não 

deixa de fazer o que pode para alcançar esses objetivos, não se resignando com as 

dificuldades atuais, designadamente pela falta de competências e de meios, tendo 

constantemente preocupações de todas as índoles, além dos números, atuando 

diariamente ao nível da cultura, das empresas, das associações, entre outros. ----------------- 

----- Relativamente ao processo em curso, respeitante ao Senhor Engenheiro João Pinto 

Cardoso, lembrou que, num determinado momento, a Câmara Municipal lhe moveu um 

processo disciplinar, do qual resultou a sua aposentação compulsiva, desde dois mil e oito, 

e que, no âmbito do recurso realizado por este funcionário, o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu decidiu anular o processo e condenar a Câmara Municipal a readmiti-lo, 

tendo o Município recorrido desta decisão. Sublinhou, ainda assim, que é sua intenção 

chegar a um acordo com o Senhor Engenheiro João Pinto Cardoso sobre esta matéria, no 

sentido de o mesmo prescindir da obrigatoriedade de ser readmitido, antes que esta ação 

transite em julgado, considerando que entende ser esta a melhor forma de defender os 

interesses da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

e votação dos seguintes Regulamentos: Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

do Município de Moimenta da Beira; Ocupação da Via Pública do Município de Moimenta 

da Beira; Publicidade do Município de Moimenta da Beira; Licenciamento e Fiscalização 

das Atividades Diversas do Município de Moimenta da Beira; Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais e respetiva Tabela. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal fizesse uma explicação prévia acerca da necessidade de aprovação destes 

documentos, para se proceder seguidamente à sua apreciação. ------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por explicar que, na sequência da 

publicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de abril, que regula o designado 

“Licenciamento Zero”, que elimina um conjunto de licenças e autorizações e facilita o 

acesso à obtenção de autorizações e de licenças, por parte das empresas e dos cidadãos, 

é necessária a revisão dos regulamentos em apreciação, de modo a acolher as permissões 

administrativas que o diploma prevê, bem como as respetivas taxas. ------------------------------ 

----- Colocou à consideração do Senhor Presidente da Assembleia Municipal a inclusão, 

nos documentos que serão objeto de votação, de uma alteração à tabela de taxas, que 

integra duas taxas que estão a ser praticadas e que, por lapso, não foram nela incluídas, 

designadamente as taxas de licenciamento de ações de arborização com espécies de 

rápido crescimento, que resulta de uma deliberação da Câmara Municipal, que 

correspondem a € 25,00 (vinte e cinco euros), por cada fração ou hectar, e € 50,00 

(cinquenta euros), por cada fração ou hectar a mais. -------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que todos os estes documentos foram aprovados pela Câmara Municipal 

e submetidos a apreciação pública, não tendo havido nenhum contributo para os mesmos, 

estando, portanto, em condições de serem hoje aprovados por este órgão. ---------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta de integração da 

alteração à tabela de taxas na votação dos documentos em análise, tendo a mesma sido 

aprovada pela unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, abriu uma ronda de inscrições para a apreciação destes documentos. – 



 
FlS. 

__________   
2013.06.27 

 
Livº . 11 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

103

----- O deputado Joaquim Filipe Santos Rodrigues, a propósito do regulamento de 

publicidade, lembrou que, desde há cerca de dois ou três anos, as Estradas de Portugal 

enviam, para alguns munícipes, notificações a solicitarem o pagamento de um parecer pela 

publicidade, quando o Município cobra as respetivas taxas municipais, tendo alguns deles, 

inclusive, ocultado as mesmas com plásticos pretos e um pintado uma bandeira de 

Portugal, ressaltando o significado simbólico destas ações. Perante esta situação, solicitou 

que a Câmara Municipal envidasse todos os esforços no sentido de ser clarificada 

definitivamente esta situação, considerando que o artigo 15.º, do aludido regulamento, 

determina a proibição de afixação e inscrição de publicidade fora dos aglomerados 

urbanos, o que não é o caso, pretendendo as Estradas de Portugal cobrar o valor de um 

parecer por toda a publicidade visível das estradas nacionais. Ressaltou que, há pouco 

tempo, já se verificou uma situação de execução, e as pessoas optam por não reclamar, 

uma vez que têm sempre de apresentar uma caução e, mesmo que tenham razão, só 

recebem o seu reembolso passados um ou dois anos. ------------------------------------------------- 

----- Corroborou a opinião do Senhor Presidente da Câmara Municipal quanto à política do 

Governo, que faz com que a atuação das autoridades policiais seja regida por objetivos 

financeiros, dando como exemplo a operação stop realizada no dia em que decorreram as 

marchas populares, em Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, começou por lembrar que era contra o 

horário de funcionamento dos estabelecimentos aprovado há alguns anos, considerando 

que o mesmo não refletia uma preocupação com a sustentabilidade e a fixação da 

juventude, que, durante a noite, tinham de se deslocar para outros concelhos vizinhos, 
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concordando com o que agora está a ser objeto de apreciação, se houver ações de 

atracão, por parte dos empresários. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à publicidade do Município, questionou se na definição de vitrina, que, 

de acordo com o artigo 6.º do respetivo regulamento, é qualquer mostrador envidraçado 

transparente, colocado no perímetro do edifício, onde se expõem objetos à venda, se inclui 

a própria fachada do edifício, considerando que, a ser assim, tal levará a que muitos 

edifícios e blocos sejam fechados, uma vez que qualquer decoração de montra carecerá de 

pagamento de taxas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao parecer de publicidade, exigido pelas Estradas de Portugal, 

observou que foi um dos executados para proceder ao seu pagamento. -------------------------- 

----- Ainda que concorde que o Governo tem adotado uma política que visa a angariação de 

receitas, ressaltou que a Câmara Municipal tem outras obrigações, designadamente sociais 

e de impulso, e que, com este agravamento de taxas, está a adotar uma política 

semelhante. Observou que, no ano transato, a Câmara Municipal angariou em taxas € 

19.000,00 (dezanove mil euros) e pagou € 17.000,00 (dezassete mil euros) de publicidade, 

defendendo que a mesma deveria tê-la promovido através dos agentes locais. Neste 

sentido, ainda que concorde com a regulação destas atividades, considerando a conjuntura 

atual e a importância da promoção dos serviços e produtos locais, através de ações 

atrativas de marketing e de publicidade, propôs a aprovação da isenção temporária das 

taxas de afixação de publicidade gráfica estática, sob pena de se verificarem mais panos 

pretos e um movimento escuro de publicidade em Moimenta da Beira. ---------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins começou por defender que o artigo 5.º, do 
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regulamento do horário de funcionamento, deveria incluir uma alínea que estabelecesse a 

possibilidade de todos os estabelecimentos estarem abertos, entres as oito e as vinte e três 

horas, nos domingos e feriados, entre junho e setembro, ao invés de encerrarem a partir 

das treze horas, como acontece no restante período do ano, de modo a permitir a fixação 

dos nossos emigrantes e um novo dinamismo do comércio local. Ainda nesta senda e 

considerando que os centros comerciais são locais de excelência para a atração de 

pessoas, sugeriu a criação de um centro comercial na zona envolvente dos Paços do 

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

----- Propôs que a isenção de taxas, prevista no artigo 5.º, do regulamento de publicidade, 

seja alargada às instituições sociais, clínicas, médicas e de enfermagem, que possuam 

pelo menos cinco valências, enquadradas juridicamente como sociedades comerciais, 

considerando que estas áreas representam um pólo que poderá ser explorado, bem como 

a todas as novas sociedades empresariais, com sede neste Concelho, pelo período de dois 

anos, de modo a incentivar a sua criação e mostrar a vontade de este Município apoiar os 

empreendedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que o regulamento das taxas municipais, apesar de permitir comparar o 

valor das taxas com os custos diretos e indiretos, é muito exaustivo e pouco legível, sugeriu 

que, na sua próxima apreciação, o mesmo venha acompanhado dos respetivos custos 

diretos e indiretos totais, de modo a viabilizar a sua leitura direta. ----------------------------------- 

----- Considerando que identificou na Prestação de Contas de dois mil e doze, nos fluxos de 

caixa, uma receita de cerca de € 87.000,00 (oitenta e sete mil euros), da qual € 19.000,00 

(dezanove mil euros) correspondem a receitas de outras taxas, e que este valor tem um 
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reduzido significado, comungou da sugestão do deputado António Francisco Pinto Reis, 

quanto ao apoio aos empresários, através da isenção das taxas de publicidade, pelo 

menos, por um período de dois ou três anos. ------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia começou por observar que a atualização 

dos regulamentos em apreciação advém, não só do enquadramento legal, como também 

da necessidade de ajustar os preços à realidade e de os harmonizar em termos de 

subregião, de acordo com o princípio da sustentabilidade dos serviços e tendo em vista a 

prossecução de planos de ação estratégicos, que visam colmatar áreas deficitárias. 

Relativamente aos incentivos sugeridos, defendeu que, por um lado, para se alavancar a 

economia regional, é necessário que os mesmos sejam de âmbito regional e não local e, 

por outro lado, na conjuntura atual, os mesmos não são oportunos, nem legalmente 

possíveis, havendo outro tipo de incentivos que poderão ser adotados. --------------------------- 

----- No atinente ao regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos, 

observou que as restrições previstas no seu artigo 8.º não são consequentes, considerando 

que remetem para o regime geral de funcionamento, previsto no seu artigo 4.º. ---------------- 

----- Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se a atualização da tabela de 

taxas e licenças foi precedida de uma análise comparativa dos preços e de uma avaliação 

prática do impacto das atualizações, realizadas no sentido de ajustar os preços aos custos 

dos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal ressaltou o facto de a atual tabela de taxas e 

licenças isentar de taxas as apreciações de operações de reconstrução e reduzir 25% do 

valor das próprias operações de reconstrução, ou isentá-las totalmente, quando os edifícios 
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visados tenham sido construídos antes de mil novecentos e cinquenta e um. Manifestou a 

opinião de que as taxas aplicadas à exploração de pedreiras e inertes são extremamente 

baixas, considerando o valor económico destas estruturas, bem como o facto de se tratar 

de recursos não renováveis. -----------------------------------------------------------------------------------                                                                                            

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, no âmbito da sua sugestão de isenção de 

taxas de publicidade, observou que a mesma poderá ser atribuída por rebatimento. ---------- 

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

Reis, observou que o Município nada pode fazer quanto à obrigação respeitante às guias 

de transporte, determinada por uma lei. -------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que a tabela de taxas e licenças não contempla nenhuma taxa nova e prevê 

apenas o aumento de meia dúzia delas, decorrente do acesso à plataforma, uniformizadas 

a nível regional, manifestando, ainda assim, a sua disponibilidade para, caso se entenda 

pertinente, discutir a sua revisão global. Sublinhou que as aludidas taxas, na sua 

generalidade, estão largamente abaixo dos seus custos, bem como da média das taxas 

dos Municípios comparáveis ao Município de Moimenta da Beira, o que compromete a 

autosuficiência dos serviços, legalmente exigida. -------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que a Câmara Municipal prescindiu, nos últimos dois anos, dos aumentos das 

taxas destes regulamentos, tendo em consideração as dificuldades decorrentes da 

conjuntura atual. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que, na generalidade, os regulamentos deste Município foram tomados como 

referências de estrutura para a harmonização realizada. ---------------------------------------------- 

------ Relativamente à definição de vitrina, constante no artigo 6.º, do regulamento de 
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publicidade, observou que a mesma resulta da já mencionada uniformização, crendo que 

resulta, também, ipsis verbis da lei. Informou que esta definição já vigorava anteriormente e 

serve apenas para condicionar uma utilização abusiva destes instrumentos, dentro da 

autoridade administrativa deste Município, não resultando da mesma qualquer 

consequência para quem adorna as montras, havendo, inclusive, incentivos para este 

efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à cobrança de uma taxa de publicidade, questionou os presentes se 

não é legítimo o Município cobrar uma receita mínima para gerir o que é de todos, 

observando que os panos pretos colocados se deveram aos valores cobrados pelas 

Estradas de Portugal. A propósito, lembrou que a Câmara Municipal fez muitas 

comunicações e realizou reuniões com esta entidade, a fim de solucionar este problema, 

no entanto, tal não lhe foi possível, considerando que a cobrança destes valores está 

prevista legalmente, ainda que considere inadmissível que os memos representem dez 

vezes mais do valor cobrado pelo respetivo licenciamento. ------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, relativamente à proposta de 

alargamento dos horários dos estabelecimentos para os domingos à tarde e feriados, 

observou tratar-se de um assunto que provocou desentendimentos entre os comerciantes, 

considerando que esta possibilidade é contestada muito veemente por todas as 

organizações do pequeno comércio. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou não ver com bons olhos a discriminação de algumas atividades privadas, 

através da isenção de taxas, considerando que todas elas são relevantes. ---------------------- 

----- Relativamente ao valor que representa cada taxa no Orçamento, ainda que a Câmara 
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Municipal discrimine o máximo possível a sua Prestação de Contas, disponibilizou-se a 

fornecer todos os dados que lhe sejam solicitados, desde que os mesmos sejam passíveis 

de ter maior desdobramento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito do que referiu o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, esclareceu 

que a Câmara Municipal não tem permissão legal para aplicar uma taxa sobre a exploração 

de inertes, mantendo-a, ainda assim, no regulamento, sendo que tal constitui uma forma de 

expressar a opinião de que a mesma deveria ser aplicada. ------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal indagou junto dos deputados que apresentaram 

propostas, se as queriam formalizar, ou se elas constituem recomendações para uma 

futura revisão. Tendo os deputados proponentes informado que as suas propostas foram 

apresentadas como recomendações, colocou à votação, separadamente, os Regulamentos 

do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Moimenta da Beira, 

de Ocupação da Via Pública do Município de Moimenta da Beira, de Publicidade do 

Município de Moimenta da Beira, de Licenciamento e Fiscalização das Atividades Diversas 

do Município de Moimenta da Beira e de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e 

respetiva Tabela, tendo todos eles sido aprovados por unanimidade dos presentes. --------- 

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

e votação da Adesão do Município de Moimenta da Beira ao Pacto de Autarcas, apresentado pela 

CIMDOURO AGÊNCIA DE ENERGIA. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que o aludido Pacto de Autarcas é 

uma iniciativa realizada, no âmbito da União Europeia, que se traduz na subscrição de um 

documento, onde os autarcas subscritores se comprometem a melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos dos respetivos territórios, através da realização de investimentos em medidas de 
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eficiência energética e em energias renováveis, com metas, previamente definidas, que viabilizem 

uma redução da emissão de CO2, no mínimo de 20%. Informou que, previamente, procedeu à 

subscrição do aludido Pacto de Autarcas, que foi aprovada pela Câmara Municipal, e que agora há 

necessidade de a Assembleia Municipal autorizar a sua realização, tendo em vista uma maior 

consciencialização e uma maior responsabilização por parte de todos. Observou que o Município se 

empenha nesta área diariamente, por razões não só ambientais, mas também económicas, 

considerando que as questões ambientais têm tido impactos económicos profundos na vida dos 

territórios e até na vida das próprias autarquias. --------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, não havendo inscrições para o presente ponto, colocou 

à votação a adesão do Município de Moimenta da Beira ao referido Pacto de Autarcas, tendo o 

mesmo sido aprovado, por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------- 

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

apreciação e à votação da abertura de procedimento concursal para provimento de um cargo de 

direção Intermédia de 3º. Grau. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por lembrar que, no momento em que tomou 

posse, este Município tinha seis divisões criadas e providas, que, durante o decurso deste 

mandato, três dos seis chefes de divisão deixaram de o ser, um porque solicitou a sua transferência 

para o Município de Tabuaço, o Senhor Engenheiro Eduardo Silva, e duas colaboradoras que 

solicitaram a renúncia a esse cargo, designadamente a Dr.ª Madalena Rodrigues e a Arquiteta Olga 

Santos, e que esta realidade foi ao encontro de uma imposição legal, que entretanto surgiu, de 

acordo com a qual esta Câmara Municipal poderá ter apenas três cargos de chefia de direção 

intermédia, uma chefia de departamento e uma chefia de unidade orgânica de terceiro grau ou 

inferior, que é aquela que agora se pretende prover, e que foi aprovada pela Câmara Municipal e 

pela Assembleia Municipal e que consta do mapa de pessoal. Explicou que, perante esta redução 
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drástica do número de dirigentes e a ausência da Dr.ª Dalila Augusto, que superintendia o setor de 

turismo, que foi trabalhar para outros serviços, necessitou de, em novembro de dois mil e onze, 

realizar um despacho que afetasse o Dr. Ricardo Castro a este setor. Acrescentou que, na 

sequência da aprovação do novo mapa de pessoal, em janeiro deste ano, realizou um novo 

despacho em março, último, que atribuía responsabilidades ao mesmo funcionário, nas áreas que 

excedem as áreas das três divisões existentes, designadamente a ação social, a educação, a 

cultura, desporto e o turismo, que se encontram na aludida Unidade Orgânica de Desenvolvimento 

Social, Cultural e Educação, tendo o referido funcionário aceitado realizar as funções de chefe 

desta unidade orgânica, sem nenhum incremento remuneratório. Posto isto, atendendo a que não 

considera justo que um colaborador esteja a desempenhar funções, sem a devida remuneração, 

decidiu, neste mês, que deveria ser aberto um procedimento concursal para o recrutamento de um 

cargo de direção intermédia de 3.º grau, para a supracitada Unidade Orgânica. Esclareceu que o 

perfil de habilitações deste concurso se adequa à pessoa que já desempenha esse cargo, uma vez 

que, se anteriormente considerou que esta pessoa, licenciada em história, tinha o perfil adequado 

para desempenhar estas funções gratuitamente, tendo-o feito de forma muito competente, dando 

muito do seu esforço ao Município, não faria agora sentido não a considerar adequada para, de 

forma remunerada, desempenhar as mesmas funções. Ressalvou que, apesar de desejar que seja 

aquele colaborador a ganhar este concurso, o mesmo é um concurso público nacional, com regras 

e procedimentos próprios que respeitará integralmente, ao qual poderão concorrer todos aqueles 

que, além de possuírem uma licenciatura em história, tiverem uma ligação, por tempo 

indeterminado, à função pública, e mais de quatro anos de experiência nesta função, pelo que não 

aceita nenhuma acusação de desigualdade ou de imparcialidade. --------------------------------------------- 

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

assunto em análise. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado António José Tojal Rebelo, ainda que considere que, ao se aprovar este concurso 

público, estar-se-á a violar um conjunto de princípios que o fundamenta, designadamente os 

princípios da igualdade e da imparcialidade, irá aprová-lo, nos termos apresentados, devido à 

frontalidade que o Senhor Presidente da Câmara Municipal demonstrou, ao assumir que este 

concurso se destina, dentro dos condicionalismos, a determinada pessoa que é funcionária nesta 

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

----- O deputado António Francisco Pinto Reis observou que a Administração Pública deve reger a 

sua atuação dentro dos valores de transparência e de democracia, tendo o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, com as suas palavras, dado um exemplo dos mesmos. Ainda assim, questionou 

se este será o momento oportuno para a abertura do aludido concurso público. --------------------------- 

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

começou por observar que, em absoluto, nunca há igualdade, considerando que, mesmo que 

fossem admitidas cinquenta licenciaturas passíveis de darem acesso ao aludido concurso, bastaria 

que houvesse cinquenta e uma para que não houvesse igualdade. Posto isto, observou que, 

segundo o seu ponto de vista, a igualdade num concurso público se verifica quando há um número 

razoável de pessoas habilitadas a concorrerem, e que a licenciatura em história é uma licenciatura 

genericamente adequada ao tipo de funções visadas. ------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, relativamente à oportunidade do 

concurso, ressalvou que não ponderou o facto de as eleições autárquicas estarem próximas, não 

tendo decidido a sua abertura em março, porque havia a dúvida se o Município, em função dos 

seus constrangimentos financeiros, poderia fazê-lo, tendo agora a informação de que tem a 

legitimidade democrática e legal para o fazer. Ainda assim, admitiu que esse argumento poderia ter 

algum valor, não podendo, no entanto, ser utilizado por aqueles que tenham tomado decisões nas 

mesmas circunstâncias, lembrando que, quando tomou posse, encontrou uma série de concursos 
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que foram abertos três meses antes, tendo tido, no entanto, apenas a preocupação de que a lei 

fosse cumprida no seu seguimento, fazendo questão de não ter influência pessoal em nenhum 

concurso, respeitando toda a gente de forma igual. Acrescentou entender que nunca seria acusado, 

neste mandato, de eleitoralismo, considerando que não o tem feito em nenhum nível, não contratou 

ninguém e tratou de igual modo todos os colaboradores. --------------------------------------------------------- 

----- A propósito, informou que os colaboradores que integram os serviços da unidade orgânica em 

causa desempenham as suas funções com muita vontade, dispondo do seu tempo a favor do 

Município, fora da hora de serviço, inclusive aos fins de semana, sem exigirem o pagamento de 

horas extraordinárias, aproveitando para louvar todos os colaboradores que o fazem. ------------------- 

----- O deputado António Francisco Reis ressalvou que não fez alusão a qualquer eleitoralismo, 

tendo, sim, questionado se, a nível de gestão, seria o momento oportuno para a abertura do aludido 

concurso, observando que, com a transparência com que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal abordou o assunto, percebeu que o candidato que se deseja que venha a ganhar o 

concurso constituirá um grande dividendo para o Município, considerando que reúne capacidades 

técnicas e toda a sua envolvência para desempenhar melhor este cargo de chefia. ---------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a abertura do procedimento 

concursal para provimento de um cargo de direção Intermédia de 3º. Grau em apreciação, tendo a 

mesma sido aprovada pela unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as 

minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos do 

disposto no n.º 4, do artigo 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------ 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas e vinte 

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